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Senado Federal

Documento de Oficialização de Demanda n° 0610/2018
ÓRGÃO REQUISITANTE
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
Responsável:

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS

SITUAÇÃO EM 11/10/2018
Submetida ao Órgão Técnico
AGRUPAMENTO DO OBJETO
Serviços de telefonia
ÓRGÃO TÉCNICO
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
ÓRGÃO DESTINO DO OBJETO
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS
DESCRIÇÃO DO OBJETO
Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com 0 fornecimento de aparelhos celulares em comodato.__________________________________
JUSTIFICATIVA DA DEMANDA E DA QUANTIDADE
Substituição do contrato n° 9/2015, vigente até 14/1/2020.
A antecipação da vigência do novo contrato para 1/12/2019 se justifica pela possibilidade de
portabilidade das linhas do Senado em caso de prestadora diferente da atual vencer o certame. Em
função do recesso parlamentar, tal portabilidade seria inviável de ser realizada durante o mês de
janeiro.
Atualmente o contrato prevê 500 linhas de voz/dados e 500 linhas de dados, propomos agora uma
redução para 400 linhas de voz/dados e 300 linhas de dados, que melhor reflete a demanda atual
do Senado.
Os quantitativos apresentados são para um período de 30 meses, como já praticado no contrato
vigente._________________________________________________________________________________
DATA DESEJADA PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
01/12/2019

OBJETOS
1

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Valor mensal reservado para roaming internacional de voz e dados
Quantidade

Unidade de Medida

30

UNIDADE

Valor Unitário

Valor Total
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30.000,00

2

900.000,00

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Ligações LDI - Região 4
Quantidade

Unidade de Medida

750

MINUTO

Valor Unitário

Valor Total

2,25

1.687,50

3

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Ligações LDI - Região 3
Quantidade

Unidade de Medida

1.500

MINUTO

Valor Unitário

Valor Total

1,04

1.560,00

4

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Ligações LDI - Região 2
Quantidade

Unidade de Medida

3.000

MINUTO

Valor Unitário

Valor Total

1,04

3.120,00

5

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Ligações LDI - Região 1
Quantidade

Unidade de Medida

9.000

MINUTO
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Valor Unitário

Valor Total

1,04

9.360,00

6

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Ligações VC3 - móvel/móvel e móvel/fixo
Quantidade

Unidade de Medida

1.500.000

MINUTO

Valor Unitário

Valor Total

0,67

1.005.000,00

7

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Ligações VC2 - móvel/móvel e móvel/fixo
Quantidade

Unidade de Medida

600.000

MINUTO

Valor Unitário

Valor Total

0,60

360.000,00

8

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Ligações VC1 - móvel/fixo
Quantidade

Unidade de Medida

900.000

MINUTO

Valor Unitário

Valor Total

0,10

90.000,00

9

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Ligações VC1 - móvel/móvel
Quantidade

Unidade de Medida
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2.700.000

MINUTO

Valor Unitário

Valor Total

0,10

270.000,00

10

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Pacote de dados para uso em modem e tablet - franquia de 10 GB
Quantidade

Unidade de Medida

9.000

PACOTE

Valor Unitário

Valor Total

55,67

501.030,00

11

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Pacote de dados para uso em smartphone - franquia de 10 GB
Quantidade

Unidade de Medida

9.450

PACOTE

Valor Unitário

Valor Total

50,20

474.390,00

12

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Pacote de dados para uso em smartphone - franquia de 20 GB
Quantidade

Unidade de Medida

2.550

PACOTE

Valor Unitário

Valor Total

100,00

255.000,00

13

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Assinatura mensal linha de voz, com fornecimento de aparelho em comodato (tipo 2)
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Quantidade

Unidade de Medida

9.450

UNIDADE

Valor Unitário

Valor Total

50,00

472.500,00

14

Fornecimento de serviço de telefonia móvel

Descrição
Assinatura mensal linha de voz, com fornecimento de aparelho em comodato (tipo 1)
Quantidade

Unidade de Medida

2.550

UNIDADE

Valor Unitário

Valor Total

50,00

127.500,00

TOTAL
4.471.147,50
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Mem. 112/2019 – SETEMO/COOTELE/SPATR
Em 29 de março de 2019
Ao Senhor Coordenador da COOTELE
Assunto:

Pesquisa de preços nova contratação do SMP

Referência:

00200.016729/2018-89

1.

Sirvo-me deste para apresentar pesquisa de preços realizada, conforme

diretrizes constantes dos arts. 12 e 12-A, do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015, para nova
contratação que visa a substituição do Contrato nº 009/2015, cuja vigência terá fim em
14/1/2020 e tem por objeto a “prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos
celulares em comodato, durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos”.
2.

Inicialmente, cumpre destacar que a prestação do SMP, a nível nacional, é

realizada basicamente por quatro grandes empresas: Claro/Embratel, Oi Móvel, TIM
Celular e VIVO/Telefônica. Somente a Oi Móvel e a VIVO/Telefônica nos
encaminharam suas propostas.
3.

Por outro lado, identificamos três contratos firmados com a Administração

Pública e que também serviram de base para a pesquisa, conforme determina o inciso III
do art. 12, do ADG nº 9/2015.
4.

O Contrato nº 60/2015, firmado entre a Procuradoria Geral da República

(PGR) e a Claro tem vigência até 4/12/2020 (Cláusula Nona). Ressalta-se que para formar
o item 2 da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados,
acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato”, foram somados os seguintes itens da
Página 1 de 3
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Planilha de Preços do Contrato da PGR: “Assinatura de Serviço de Dados Smartphone
Tipo A com direito de uso de 10 GB – acesso ilimitado”, no valor de R$ 117,90,
“Assinatura Básica (Voz)”, no valor de R$ 22,50 e “Assinatura Básica tarifa Zero
Nacional (Voz)”, no valor de R$ 17,07, totalizando R$ 157,53.
5.

O Contrato nº PE-035/2018, firmado entre o Tribunal Superior do

Trabalho (TST) e a VIVO/Telefonica tem vigência até 9/7/2019. Ressalta-se que para
formar o item 1 da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de
20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 em comodato”, foram somados os seguintes
itens da Planilha de Preços do Contrato do TST: “Assinatura Básica de Voz”, no valor
de R$ 12,00, “Assinatura Básica de conversação em grupo”, no valor de R$ 12,00,
“Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (SMARTPHONE) com no
mínimo 20 GB de dados”, no valor de R$ 99,90 e “Gestão e Controle das Linhas”, no
valor de R$ 4,99, totalizando R$ 128,89.
6.

Da mesma forma para formar o item 2 da planilha da pesquisa de preços

“Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 2 em
comodato”, foram somados os seguintes itens da Planilha de Preços do Contrato do TST:
“Assinatura Básica de Voz”, no valor de R$ 12,00, “Assinatura Básica de conversação
em grupo”, no valor de R$ 12,00, “Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G)
NACIONAL (SMARTPHONE) com no mínimo 10 GB de dados”, no valor de R$ 69,90
e “Gestão e Controle das Linhas”, no valor de R$ 4,99, totalizando R$ 98,89.
7.

O Contrato nº 88/2018, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

e a VIVO/Telefonica tem vigência até 31/8/2020. Ressalta-se que para formar o item 1
da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa
postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato”, foram somados os seguintes itens da Planilha de Preços
Página 2 de 3
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do Contrato do STJ: 1.2.1, no valor de R$ 43,90; 1.2.3, no valor de R$ 21,80; 1.2.4, no
valor de R$ 5,99; e 1.3.1, no valor de R$ 99,90, totalizando R$ 171,59.
8.

Destacamos que não foram objeto da pesquisa de preços os itens “roaming

internacional” e “ressarcimento de aparelhos”. Para esses itens, o Termo de Referência
prevê apenas a reserva orçamentária.
9.

Em relação ao roaming, a pesquisa não foi feita pelo fato das próprias

operadoras não terem o domínio das tarifas, pois dependem de acordos firmados com
operadoras de outros países que, em regra, são firmados em dólar e sujeitos à variação
cambial.
10.

No tocante ao ressarcimento de aparelhos, trata-se de item que, caso venha

a ser cobrado, deverá ser ressarcido pelo usuário, não onerando o Senado Federal. Além
disso, o Termo de Referência prevê que o valor do ressarcimento será igual ao da nota
fiscal de entrega do aparelho reposto.
11.

Destarte, estando Vossa Senhoria de acordo com as informações

apresentadas, sugiro o encaminho deste à COCVAP/SADCON para validação da
pesquisa, conforme previsto no art. 12-A, do ADG nº 9/2015.
Respeitosamente,
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo, encaminhe-se à COCVAP/SADCON.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
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Pesquisa de Preço

FONTE DE PESQUISA DE PREÇOS
Objeto: Prestação do SMP
Data: 29 de março de 2019

Processo: 00200.016729/2018-89

Empresas consultadas para cotação que APRESENTARAM propostas:
Nº

Data

CNPJ

Nome do Fornecedor

DDD

Telefone

Fax

E-mail

VIVO Celular (Telefônica)

61

999860015

-

carlos.kato@telefonica.com

e (ou) Empresa

Contato

1

22/03/19

02.558.157/0001-62

Carlos Kato

2

25/03/19

05.423.963/0001-11

Oi Móvel

61

34158867

-

mario.bicalho@oi.net.br

-

-

-

-

-

Mario Lucio Bicalho

3

04/12/15

26.989.715/0050-90

PGR - Ministério Público
Federal - Contrato nº
60/2015

4

09/07/18

00.509.968/0001-48

Tribunal
Superior
do
Trabalho - Contrato PE035/2018

-

-

-

-

-

5

31/12/18

00.488.478/0001-02

Superior Tribunal de Justiça
- Contrato nº 88/2018

-

-

-

-

-

2 empresas consultadas para cotação NÃO APRESENTARAM proposta (Claro e TIM Celular)

FONTES DE PESQUISA
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COTAÇÕES

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - VALORES UNITÁRIOS
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - VALORES UNITÁRIOS (R$)
Item

Discriminação do serviço (especificações)

Qtde.

Un.

VIVO Celular
(Telefônica)

PGR - Ministério Tribunal Superior do Superior Tribunal de
Público Federal - Trabalho - Contrato Justiça - Contrato nº
Contrato nº 60/2015
PE-035/2018
88/2018

Oi Móvel

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

289,99

650,00

NA

128,89

171,59

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

109,99

450,00

157,53

98,89

NA

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

99,90

349,90

90,52

NA

NA

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

5,00

3,36

1,63

1,50

4,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

5,00

3,36

1,63

1,50

4,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

5,00

3,36

1,63

4,00

4,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

5,00

3,36

1,63

4,00

4,00

Legenda:

COTAÇÕES

N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.
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TOTAL MENSAL POR ITEM

Pesquisa de Preço

TOTAL MENSAL POR ITEM
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - TOTAL MENSAL POR ITEM (R$)
Item

Discriminação do serviço (especificações)

Qtde.

Un.

VIVO Celular
(Telefônica)

Oi Móvel

PGR - Ministério Tribunal Superior do Superior Tribunal de
Público Federal - Trabalho - Contrato Justiça - Contrato nº
Contrato nº 60/2015
PE-035/2018
88/2018

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

24.649,15

55.250,00

NA

10.955,65

14.585,15

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

34.646,85

141.750,00

49.621,95

31.150,35

NA

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

29.970,00

104.970,00

27.156,00

NA

NA

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

2.500,00

1.680,00

815,00

750,00

2.000,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

1.000,00

672,00

326,00

300,00

800,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

500,00

336,00

163,00

400,00

400,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

250,00

168,00

81,50

200,00

200,00

93.516,00

304.826,00

-

-

-

TOTAL MENSAL
Legenda:

TOTAL MENSAL POR ITEM

N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.
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TOTAL 30 MESES POR ITEM

Pesquisa de Preço

TOTAL ANUAL POR ITEM
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - TOTAL 30 MESES POR ITEM (R$)
Item

1

2

3

4

5

Discriminação do serviço (especificações)

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e
MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20 GB e
fornecimento de smartphone tipo 1 em comodato
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e
MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10
GB, com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai,
Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia,
Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca,
Portugal, França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e
da Europa)

Qtde.

Un.

VIVO Celular
(Telefônica)

Oi Móvel

PGR - Ministério
Tribunal Superior do Superior Tribunal de
Público Federal Trabalho - Contrato Justiça - Contrato nº
Contrato nº 60/2015
PE-035/2018
88/2018

2.550 Unidades

739.474,50

1.657.500,00

NA

328.669,50

437.554,50

9.450 Unidades

1.039.405,50

4.252.500,00

1.488.658,50

934.510,50

NA

9.000 Unidades

899.100,00

3.149.100,00

814.680,00

NA

NA

15.000

Minutos

75.000,00

50.400,00

24.450,00

22.500,00

60.000,00

6.000

Minutos

30.000,00

20.160,00

9.780,00

9.000,00

24.000,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

3.000

Minutos

15.000,00

10.080,00

4.890,00

12.000,00

12.000,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

1.500

Minutos

7.500,00

5.040,00

2.445,00

6.000,00

6.000,00

2.805.480,00

9.144.780,00

-

-

-

TOTAL ANUAL
Legenda:

TOTAL 30 MESES POR ITEM

N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.
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ESTIMATIVA DE DESPESAS

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Estatísticas das Cotações Obtidas
Qtde.

Un.

Preço Estimado (R$)

Item

Discriminação dos materiais (especificações)

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

128,89

230,79

310,12

236,61

76%

230,79

19.617,15

588.514,50

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

98,89

133,76

204,10

165,89

81%

133,76

42.134,40

1.264.032,00

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

90,52

99,90

180,11

147,12

82%

99,90

29.970,00

899.100,00

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça,
Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

1,50

3,36

3,10

1,52

49%

3,36

1.680,00

50.400,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

1,50

3,36

3,10

1,52

49%

3,36

672,00

20.160,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

1,63

4,00

3,60

1,25

35%

4,00

400,00

12.000,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

1,63

4,00

3,60

1,25

35%

4,00

200,00

6.000,00

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão Coef. Variação
(R$)
(1)

Unitário
(2)

Total Mensal

Total 30
Meses

94.673,55
2.840.206,50

TOTAL MENSAL ESTIMADO
TOTAL 30 MESES ESTIMADO
(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço Médio Unitário (PMU). É resultado da divisão entre o DP e o PMU.

(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes de igual
tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:

ESTIMATIVA DE DESPESAS

Pesquisa de mercado

Elaboração da planilha de cálculo

Responsável

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS
CHEFE DO SETEMO

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS
CHEFE DO SETEMO

MÁRCIO RODRIGO G. REIS
CHEFE DO SETEMO
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Márcio Rodrigo Guerra Reis
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Anexos:

Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
quarta-feira, 27 de março de 2019 11:56
Márcio Rodrigo Guerra Reis
RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL
CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO
Nº 0009/2015
Pedido de Orçamento - SMP_Tabela_2019_03_27.pdf

Marcio, bom dia, segue cotação com valores corrigidos.

Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
 Cel.: +55 61 99986-0015

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Enviada em: quarta-feira, 27 de março de 2019 11:36
Para: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prioridade: Alta
Prezado Kato;
Identificamos que há um erro nos valores para 30 meses referente aos itens 4, 5, 6 e 7 (LDI).
Desta forma, solicitamos que nos seja encaminhada uma nova versão da cotação, conforme arquivo em anexo
(detalhamos melhor as colunas para preço unitário, mensal e para 30 meses).
Desde já agradeço a atenção dispensada e peço desculpas pela possível confusão ocasionada.
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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De: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida [mailto:carlos.kato@telefonica.com]
Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2019 15:38
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Marcio, boa tarde, segue orçamento solicitado.
Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
 Cel.: +55 61 99986-0015

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2019 14:59
Para: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prioridade: Alta

Prezado Kato,
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo
do Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com
base nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos
com os praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos
para a elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:
Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.
Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).
Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 29/3/2019.
Atenciosamente,
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222
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“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição
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Márcio Rodrigo Guerra Reis
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Diego Henrique Duque <diego.duque@oi.net.br>
segunda-feira, 25 de março de 2019 08:23
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Mario Lucio Da Silveira Bicalho
RES: SENADO FEDERAL - PROPOSTA DE PREÇOS - TELEFONIA MÓVEL - OI
MÓVEL S/A
Proposta_Preços_Senado Federal_DF_SMP.pdf

Prezado Márcio, bom dia.
Segue em anexo, a proposta orientativa de preços, para os serviços de telefonia móvel.
FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO!
À disposição.
Atenciosamente,
Diêgo Henrique Duque
Analista Comercial III
Negócios B2B
(61) 98491-9494
diego.duque@oi.net.br
SCN, Quadra 02 Bloco F Térreo - Ed. Estação Telefônica Centro-Norte - Brasília DF - CEP: 70712-906

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis [mailto:marcior@senado.leg.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2019 15:04
Para: Mario Lucio Da Silveira Bicalho <mario.bicalho@oi.net.br>
Cc: Davi Bertucci <davib@oi.net.br>; mr.reis@terra.com.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prioridade: Alta

Prezado Mario,
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo
do Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com
base nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos
com os praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos
para a elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:
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Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.
Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).
Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 29/3/2019.
Atenciosamente,
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater confidencial,
nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o destinatario ou pessoa
autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos.
Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a
este e-mail e em seguida apague-a.
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Secretaria de Patrimônio - SPATR
Coordenação de Telefonia - COOTELE
Serviço de Telecomunicações Móveis – SETEMO

Prezado(a) Senhor(a),
Favor preencher o formulário abaixo com orçamento para contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30 meses, com vistas à
substituição do Contrato nº 0009/2015, que terá sua vigência encerrada em 14/1/2020.
EMPRESA: TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONE: (61) 999860015

CNPJ: 02.558.157/0001-62
FAX:

TELEFONE: (61) 999860015
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item

Descrição

Quantidade

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20
GB e fornecimento de smartphone tipo 1 em comodato.

85

Valor mensal (R$)
com impostos

R$

289,99

Valor total (R$) com
impostos para 30 meses

R$

739.474,50

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
Página 1 de 2
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Referencial de aparelho: 70 iPhones 8 - 256 Gb / 15
Galaxy S9 - 128 Gb
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Secretaria de Patrimônio - SPATR
Coordenação de Telefonia - COOTELE
Serviço de Telecomunicações Móveis – SETEMO

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10
GB e fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato.

315

R$

109,99

R$

1.039.405,50

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB, com
fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

R$

99,90

R$

899.100,00

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)

500

R$

5,00

R$

75.000,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)

200

R$

5,00

R$

30.000,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

R$

5,00

R$

15.000,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

50

R$

5,00

R$

7.500,00

R$

2.805.480,00

Valor total

Agradecemos a atenção,
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço - SETEMO
Gestor do Contrato nº 9/2015
E-mail: marcior@senado.gov.br
Tel.: (61) 3303-1222

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
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Referencial de aparelho: Samsung J6 - 64 Gb
200 linhas apenas com o fornecimento de SIM CARD e
100 com fornecimento de SIM CARD e modem 4G
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PROPOSTA ORIENTATIVA DE PREÇOS
Ao
Senado Federal no Distrito Federal
A/C do Senhor Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço.

Prezado Senhor Márcio,
Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a contratação de serviço móvel pessoal
(SMP), na forma de telefonia celular e acesso à internet, com fornecimento de aparelhos e acessórios,
conforme tabela abaixo:

Item

Descrição

1

Assinatura
mensal de
linha de voz,
com ligações
locais (VC1) e
LDN (VC2 e
VC3)
ilimitadas,
envio de
SMSs e
MMSs
ilimitados,
acesso à
caixa postal /
secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia de
dados de 20
GB e
fornecimento
de
smartphone
tipo 1 em
comodato.

Valor
Valor total
mensal (R$)
(R$) com
Quantidade
com
impostos para
impostos
30 meses

85

R$ 55.250,00

R$
1.657.500,00

Observações

Referencial de aparelho: 70
iPhones 8 - 256 Gb / 15 Galaxy
S9 - 128 Gb
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2

3

4

Assinatura
mensal de
linha de voz,
com ligações
locais (VC1) e
LDN (VC2 e
VC3)
ilimitadas,
envio de
SMSs e
MMSs
ilimitados,
acesso à
caixa postal /
secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia de
dados de 10
GB e
fornecimento
de
smartphone
tipo 2 em
comodato.
Assinatura
mensal de
linha de
dados, com
franquia de
10 GB, com
fornecimento
de SIM
CARDs e
modems 4G.
Ligações LDI Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai, EUA
(exceto Havai
e Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,

315

R$
141.750,00

R$
4.252.500,00

Referencial de aparelho:
Samsung J6 - 64 Gb

300

R$
104.970,00

R$
3.149.100,00

200 linhas apenas com o
fornecimento de SIM CARD e
100 com fornecimento de SIM
CARD e modem 4G

500

R$ 1.680,00

R$ 50.400,00
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5

6

7

Dinamarca,
Portugal,
França,
Espanha,
Itália, Reino
Unido,
Irlanda,
Alemanha,
Suíça, Grécia,
Israel, Japão,
Coréia do
Sul, China e
Austrália)
Ligações LDI Região II
(Demais
países das
Américas e
da Europa)
Ligações LDI Região III
(Demais
países da
Ásia e África)
Ligações LDI Região IV
(Demais
países da
Oceania e
territórios
não listados
nas regiões
anteriores)
Valor total

200

R$ 672,00

R$ 20.160,00

100

R$ 336,00

R$ 10.080,00

50

R$ 168,00

R$ 5.040,00

R$
304.826,00

R$
9.144.780,00

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos
sociais, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas;
**Será necessário que o Edital permita a participação de Empresas em Regime de Consórcio, mesmo
que estas sejam do mesmo Grupo Controlador;
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação;
Prazo de Entrega dos Serviços: 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Contrato;
Prazo Contratual: 30 (trinta) meses, a partir da data de assinatura do Contrato.
Dados da Empresa:
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O Serviço Móvel Pessoal (SMP) será prestado pelo Consórcio formado pelas seguintes empresas:

Dados dos Representantes Legais que irão assinar o Termo de Contrato:
Carlos Alberto da Costa Barbosa, Brasileiro, casado, Gerente de Vendas, Documento de Identidade
do Representante: 3041967 SSP/DF e CPF do Representante: 208.353.021-72; e Mário Lúcio da
Silveira Bicalho, Brasileiro, casado, Executivo de Negócios, Documento de Identidade do
Representante: 388690 SSP/MG e CPF do Representante: 232.528.396-87.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio dos
telefones (061) 3415-8867 – e-mail: mario.bicalho@oi.net.br – Mário Lúcio Bicalho – Executivo de
Negócios Governo Federal ou (61) 984919494 – e-mail: diego.duque@oi.net.br – Diego Duque - Analista
Comercial.
Brasília, 25 de março de 2019.
Atenciosamente,
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'

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

)

'

CONTRATO PE-035/2018 - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, ROAMING NACIONAL

...

E ROAMING INTERNACIONAL, NO SISTEMA
DIGITAL PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE
DISPOSITIVOS

MÓVEIS.

(Processo

TST

N.0

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

502.147/2018·5).

O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 0

00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, Brasília, DF, CEP
70070-600, telefone geral (61) 3043-4300, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste
ato representado pelo Diretor-Geral da Secretaria, GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO, e a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 02.558.157/0001-62, com sede na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos, n° 1376, Cidade Monções, São Paulo, SP, CEP 04571-936, e filial no SCS quadra

2, n° 226, edifício Vivo, Brasília, DF, CEP 70.312-900, telefone (61) 3962-7616/99304-3948, e-mail
virginia.lins@telefonica.com,

doravante

denominada

simplesmente

CONTRATADA,

neste

ato

representada pelos Procuradores, FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES, portador do RG n° 1.158.676 SSP/DF
e CPF n° 490.603.251-68 e FAUSTO LUIZ MARTINS PIRES JUNIOR, portador do RG n° 3.266.623-2
IFP/RJ e CPF no 436.242.437-72, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico n. 0 035/2018,
publicado no Diário Oficial da União do dia 7 de junho de 2018, e a respectiva homologação, que consta
no Processo Administrativo TST n. 0 502.147/2018-5, celebram o presente contrato, observando-se as
normas constantes na Lei Complementar n. 0 123/2006, nas Leis n.0 8.666/93, 10.520/2002, 8.078/90 e

9.784/99 e nos Decretos n. 0 5.450/2005 e 8.538/2015, e ainda, mediante as cláusulas a seguir
enumeradas.
CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO
O objeto deste contrato é a prestação de serviço móvel pessoal, roaming nacional e
roaming internacional, no sistema digital pós-pago, com fornecimento de dispositivos em comodato, nos
termos e condições constantes neste contrato, seus anexos e no edital.
Item

2

Especificação
SMP - (Serviço Móvel Pessoal): para comunicação de voz e dados,
originados em terminais móveis com tecnologia digital, com as
características de serviço pós-pago, para prestação de serviço nas áreas
com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo
de roaming de voz e dados (nacional e internacional), com os serviços
definidos neste contrato e outros servi os definidos no re ulamento do
SMP LDN- (Serviço Móvel Pessoal): Prestação de serviço telefônico na
modalidade Longa Distância Nacional, por meio de ligações telefônicas
originadas dos terminais móveis e destinadas a linhas fixas/móveis
situadas em todas as regiões do Plano Geral de Outorgas,
re ulamentado ela ANATEL, inclusive chamados do ti o 0300.

Valor total R$

397.375,45

29.486,30
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SMP LDI - (Serviço Móvel Pessoal): Prestação de Serviço Telefônico na
modalidade Longa Distância Internacional, com uso de auxílio de
operador ou não, por meio de ligações telefônicas originadas dos
terminais móveis (SMP) e destinadas a linhas fixas e móveis localizadas
nos países em que exista acordo de interconexão das redes.
Valor Total

11.688,50

438.550,25

Subcláusula primeira. As especificações técnicas do objeto constam nos anexos deste
contrato:
I.

Anexo I - Especificações técnicas para prestação do Serviço Móvel Pessoal;

11.

Anexo 11 - Características técnicas e condições para o fornecimento dos dispositivos
móveis;

111.

Anexo 111 - Perfil de tráfego e preços propostos.
Subcláusula segunda. Do regime de contratação: o objeto do presente instrumento

será executado por empreitada por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n. 0 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA· DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato será a partir da assinatura até de 12 (doze) meses, a
contar do recebimento definitivo da portabilidade numérica, e poderá ser prorrogado mediante termo
aditivo por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 {sessenta) meses, com fundamento no art. 57,
inc. 11, da Lei n. 0 8.666/93.
Subcláusula primeira. A pelo menos cento e vinte dias do término da vigência deste
instrumento, o Contratante expedirá comunicado à Contratada para que esta manifeste, dentro de três dias
contados do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação do contrato.
Subcláusula segunda. Se positiva a resposta, o Contratante providenciará, no devido
tempo, o respectivo termo aditivo.
Subcláusula terceira. A resposta da Contratada terá caráter irretratável, portanto ela não
poderá, após se manifestar num ou noutro sentido, alegar arrependimento para reformular a sua decisão.
Subcláusula quarta. Eventual desistência da Contratada após a assinatura do termo
aditivo de prorrogação ou mesmo após sua expressa manifestação nesse sentido merecerá do
Contratante a devida aplicação de penalidade, nos termos do caput da cláusula treze deste contrato.
Subcláusula quinta. Para fins de prorrogação a Contratada deverá comprovar todas as
condições de habilitação exigidas na licitação, bem como atualizar a declaração apresentada no momento
da assinatura do contrato, a qual deverá ser novamente firmada por todos os sócios que compõem o
quadro societário da empresa, a fim de resguardar este órgão quanto à prática de nepotismo vedada pela
Resolução n° 7, de 18/10/2005, com as alterações introduzidas pela Resolução 229, de 22/06/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA· DO VALOR
O valor anual estimado total deste contrato é de R$ 537.478,25

y
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Subcláusula segunda. O valor anual estimado deste contrato para os itens 01, 02 e 03 é
de R$ 438.550,25.
Subcláusula terceira. Os valores totais e os valores unitários (por item/serviço) estão
discriminados nas planilhas de custos e formação de preços constante no Anexo 111 deste contrato.
Subcláusula quarta. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de impostos,
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

taxas, fretes e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste
contrato.
CLÁUSULA QUARTA • DO REAJUSTE
As tarifas constantes do Plano Básico de Serviços ou no Plano Alternativo serão
reajustadas por autorização da Agência Nacional de Telecomunicações· ANATEL, devendo o Contratante
pagar os novos valores independentemente de formulação de Termo Aditivo, mantendo-se as deduções
relativas aos descontos ofertados pela Contratada.
CLÁUSULA QUINTA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados ao Contratante, programa de trabalho 02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa
3.3.90.40, nota de empenho 2018NE000975, emitida em 08/06/2018.
CLÁUSULA SEXTA- DOS PRAZOS
A Contratada deverá cumprir prazo para habilitação das linhas e entrega dos dispositivos
móveis de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço pela Unidade
Administrativa Competente do TST, de acordo com a demanda apresentada.
Subcláusula primeira. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem
prorrogação nos casos e condições especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter
excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com antecedência
mínima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela
Contratada.
Subcláusula segunda. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o
seguinte endereço: Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08, lote
1, Bloco A, sala T-18, Brasília-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4096, e-mail: sgcon@tst.jus.br.
Subcláusula terceira. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do
Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA· DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução do objeto deste contrato será fiscalizada por um servidor, ou comis No de

r:t;..

\.

~

·~~

servidores, designados pela Administração, doravante denominado Fiscalização
. autorid
f.
"
exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratua , ~

y

/-- o:'::·:

1\Adm\clcon apoio\2018\lnstrumentos Contratuais\Contratos\Contratos\2018contratoPE035 • 502.147·2018·5. TELEFÓNICA. servi co móvel oessoal.docx rc

-

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 63CF5863002C577F.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.046915/2019-51 - 00100.046915/2019-51-7 (ANEXO: 007)

\

.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Subcláusula primeira. São atribuições da Fiscalização, entre outras:
I. acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as
11.

ocorrências verificadas;
solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar
aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;
111.

notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

IV.

manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se registrem as
ocorrências ou os serviços descritos de forma analítica;

V.

propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à Coordenadoria
de Material e Logística - CMLOG os documentos necessários à instrução de
procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.

Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.
CLÁUSULA OITAVA· DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS E DISPOSITIVOS
O serviço objeto da presente licitação será recebido da seguinte forma:
I.

definitiva, mediante termo circunstanciado, em até dez dias úteis, condicionado a
apresentação da nota fiscal e a verificação mensal da perfeita execução das
obrigações contratuais.

Os dispositivos móveis, fornecidos em regime de comodato, serão recebidos das
seguintes formas:

I.

provisória, imediatamente após a entrega dos aparelhos, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade;

11.

definitiva, em até dez dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da

perfeita execução das obrigações contratuais.
A portabilidade numérica será recebida da seguinte forma:

I.

definitiva, em até dez dias úteis, após a verificação da perfeita execução das
obrigações contratuais.

Subcláusula primeira. Os serviços prestados em desconformidade com o especificado
neste contrato, no instrumento convocatório ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou
totalmente, conforme o caso, e a Contratada será notificada e obrigada a refazê-los a suas expensas, no
prazo contratual estabelecido, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.
Subcláusula segunda. A notificação referida na subcláusula anterior suspende os prazos
de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.
~::..----~~

..
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Subcláusula terceira. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a
qualidade de cada dispositivo fornecido e estará obrigada a repor aquele que apresentar defeito no prazo
estabelecido pelo Contratante.
Subcláusula quarta. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem a ético-profissional pela perfeita execução
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei.
CLÁUSULA NONA· DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, em até dez
dias úteis após o recebimento definitivo de cada mês, mediante apresentação das notas fiscais
devidamente atestadas pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições
elencados na legislação aplicável.
Subcláusula primeira. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e neste
contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, na
Coordenadoria de Material e Logística, situada no SAFS, quadra 8, lote 1, bloco A, térreo, sala T18, CEP
70070-600, Brasília-DF, (61) 3043-4080.
Subcláusula segunda. A Nota Fiscal deverá corresponder ao objeto entregue e a
Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, deverá notificar
a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento.
Subcláusula terceira. A Contratada deverá prestar todos os serviços solicitados por meio
da ordem de serviço, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento
total da obrigação.
Subcláusula quarta. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada
apresente, no ato de assinatura deste contrato, declaração de que é regularmente inscrita no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme exigido no inciso XI do art. 4° e modelo constante no
anexo IV da Instrução Normativa RFB n. 0 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
Subcláusula quinta. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o
valor devido entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento,
excluídos os períodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas, previstos neste
contrato, e utilizará o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor
acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, pelo
atraso no pagamento.
CLÁUSULA DEZ· DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução deste contrato, a Contratada se obriga a envidar todo o empenho nece
ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, ainda, a:

~\.,..
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I.

executar os serviços objeto desta licitação na forma e nos prazos estipulados
neste contrato;

11

Item
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1
2

3
4

5

6

7

Etapa
Assinatura do
contrato
Emissão da
ordem de
serviço
Entrega dos
aparelhos
Entrega dos
MicroSim de
Voz
Entrega dos
MicroSim de
Dados
Portabilidade
numérica
apenas para
linhas de voz em
operação
Vigência do
Contrato

. as e apas de .1mp1an
I taçao,
~
.
cumpnr osprazos re Iat1vos
con orme quadroa ba1xo:
·.··Prazo
Responsável
Quando
Marco inicial da
Após publicação do resultado da
CLCON
implantação
Licitação
STELECOM

Após a assinatura do Contrato

Imediato

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Deve ser agendada após a
entrega dos aparelhos
juntamente com os MicroSim de
Voz

Até 10 dias corridos a
contar da entrega
relativa ao item 4

A contar do recebimento
definitivo

A vigência terá início no
dia do recebimento
definitivo da
portabilidade numérica

CLCON

a. a entrega dos aparelhos deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada;
b. a entrega dos MicroSim com suas respectivas linhas de Voz deverá ocorrer no
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. A Contratada deverá atentar para a
relação das linhas de Voz que passarão pelo processo de portabilidade e
estarão listadas na Ordem de Serviço;
c. a entrega dos MicroSim com suas respectivas linhas de Dados deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. Essas linhas são novas e não
passarão pelo processo de Portabilidade;
d. a Portabilidade deverá ser agendada depois que todos os aparelhos e
MicroSim forem entregues ao Contratante com a devida ciência da Equipe de
Fiscalização do Contrato;
e. a ordem de serviço será composta das seguintes informações:
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Descrição dos Serviços

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

Assinatura Básica de Voz
Assinatura Básica de Voz
Assinatura Básica de conversação intragrupo
Gestão e Controle das Linhas
Gestão de Dispositivos (MDM)

Quantidade
Contratada
130
130
130
180

Habilitação
Inicial
116
5
121
121
168

Requer
Portabilidade
SIM
NAO
NÃO
NAO
NAO

ii - relação dos tipos de aparelhos Smartphones e suas respectivas
Item
1
2
3
4
5

quan fd
1 ades a serem fornec1'd as con farme quadro:
Tipo de Dispositivo
Aparelho
Modelo de Referencia
1-A
APPLE
IPHONE 8
1-B
SAMSUNG
GALAXY 88
1-C
SAMSUNG
GALAXY NOTE 8
MOTOROLA
MOTOG5
11
111
LG
LG K4

Quantidade
33
11
2
26
49

iii- relação com as quantidades das novas linhas de dados para Tablet. Cada
Item
6
7

r1n ha devera v1r acompan hada de seu res~ecr1vo Tablet con ~arme quadro:
Tipo de Dispositivo
Aparelho
Quantidade
Modelo de Referencia
IV-A
APPLE
IPAD Air2
22
IV-B
SAMSUNG
GALAXY TAB 82
25
iv- relação com as quantidades das novas linhas de dados para Modem. Cada

v - do total de linhas e aparelhos contratados, restará uma reserva técnica que
poderá ser habilitada a qualquer momento mediante nova ordem de serviço
.
con farme o qua droa ba1xo:
Reserva
Quantidade
Descrição dos serviços
Contratada
Técnica
Assinatura Básica de Voz
130
9
Assinatura Básica de conversação intragrupo
130
9
Gestão e Controle das Linhas
130
9
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
4
50
(SMARTPHONE) com no mínimo 20 GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
5
80
(SMARTPHONE) com no mínimo 10GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (MODEM)
50
8
com no mínimo 20GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (TABLET)
50
3
com no mínimo 20GB de dados.
f. considerando a Resolução no 460, de 19/03/2007, da ANATEL - Agência
Nacional de Telecomunicações, que trata da portabilidade numérica, o
Contratante poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade
numérica, devendo manter os números utilizados pelo Contratante, e
f< A C"

para aquela, e independentemente da operadora

~~·

serv1ç a

"
Oo"l
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atualmente vinculado. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis, estabelecido pela ANATEL, para a realização deste serviço, após a
liberação dos números pela operadora de origem.
111.

apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, o consultor
de relacionamento (nome completo, telefone e e-mail) para tratar assuntos

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

técnicos e administrativos diretamente com a equipe de fiscalização do contrato
do TST;
a. o consultor de relacionamento irá tratar de ocorrência de portabilidade
numérica, um analista técnico/administrativo com autonomia para dar tratativa
ao processo de registro do número portado junto ao novo detentor (pessoa
física). Esse procedimento, quando aplicado, abrangerá apenas os Ministros e
Ex-Ministros do Tribunal. A atuação desse analista deverá se encerrar após a
conclusão de todo o processo de portabilidade.
IV.

cumprir, para os atendimentos técnicos em caso de defeito nas linhas telefônicas,
os seguintes prazos:
a. iniciar o atendimento em, no máximo, quatro horas, contadas a partir da
comunicação do problema.
b. solucionar o problema em no máximo 72 (setenta e duas) horas, contadas a
partir do início do atendimento.
c. os chamados técnicos e os atendimentos técnicos deverão ser realizados
durante as 24 (vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana.

V.

fornecer um número de telefone, de Brasília ou 0800, para abertura dos
chamados técnicos;
a. a Contratada deverá fornecer, para cada chamado aberto, um número de
registro para acompanhamento, juntamente com a identificação do empregado
que o recebeu.

VI.

comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente à
execução dos serviços, bem como atender prontamente às suas observações e
exigências e prestar os esclarecimentos solicitados;

VIl.

cumprir todos os requisitos descritos neste contrato e no edital, responsabilizandose pelas despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais
gastos relacionados com a equipe técnica, sem qualquer custo adicional para o
Contratante.

VIII.
IX.

respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações
solicitadas por ele, relativas ao cumprimento deste contrato.
guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem
como de toda e qualquer documentação gerada, reconhecendo serem esses de

y

propriedade e uso exclusivo do Contratante, sendo vedada, à Contratada, sua

{J.

fl~v
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X.

utilizar padrões definidos em conjunto com o Tribunal (nomenclaturas,

XI.

metodologias, etc.).
manter o Contratante informado quanto a eventuais mudanças de endereço,

XII.

telefone, fax e e-mail;
manter, durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

XIII.

exigidas;
responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não
têm nenhum vínculo empregatício com o TST;

XIV.

responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao
TST ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeita.

Subcláusula primeira. A Contratada deverá apresentar as Notas Fiscais/Faturas
correspondentes aos serviços objeto deste contrato atendendo as seguintes solicitações:
I.

em arquivo PDF Pesquisável, ou seja, OCR (Optical Character Recognition)
tecnologia que permite reconhecer caracteres de texto em imagens,
transformando-os em texto editável, com marcadores (bookmarks) para cada
acesso móvel (linha celular) e disponibilizar por meio da web ou mídia eletrônica;
a. detalhamento com quebra de página para cada acesso móvel (linha celular)
inclusive com as chamadas locais indicando valores cobrados no processo
licitatório;
b. em arquivo TXT separado por vírgula e obedecendo ao layout FEBRABAN
versão 3 ou superior e disponibilizar por meio da web ou mídia eletrônica;
c. não há necessidade de entregar as contas em papel.

Subcláusula segunda. A utilização de serviços de outras empresas de telefonia visando
a atender demandas de interconexão, roaming nacional e roaming internacional é algo inerente ao
modelo de mercado, não sendo possível definir qual o nível de interação entre as empresas, uma vez
que a questão envolve muitas variáveis, tais como operadora, local, tecnologia utilizada, origem e destino
da conexão, localização e particularidades do órgão Contratante, dentre outras. Para fins do presente
contrato, o uso desses serviços não será entendido como subcontratação.
Subcláusula terceira. Em qualquer hipótese de uso de serviços de terceiros, permanece
a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades das demais empresas,
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

y
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Subcláusula quarta. A Contratada não será responsável:
I.

por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior;

11.

por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos

neste contrato ou no edital.
Subcláusula quinta. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
CLÁUSULA ONZE· DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
I.

proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionários da Contratada às
dependências do TST, relacionadas à execução do objeto deste contrato;

11.

promover os pagamentos nas condições e prazo estipulados; e

111.

fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas as obrigações
contratuais. Os requerimentos deverão ser protocolizados ou enviados por
correspondência para o Protocolo Geral do TST, localizado no SAFS, quadra 08,
lote 1, bloco A, térreo, Brasília-DF, CEP 70.070-943.

CLÁUSULA DOZE • DA GARANTIA DO CONTRATO
Para segurança do Contratante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a
Contratada deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor [anual estimado/total] do contrato,
por uma das seguintes modalidades de garantia:
I.

caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

11.

seguro-garantia;

111. fiança bancária.
Subcláusula primeira. A Contratada deverá providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste contrato, prorrogáveis por igual
período a critério do Contratante desde que solicitado dentro do prazo inicial, sob pena de ser-lhe
imputada multa, conforme subcláusula primeira da cláusula treze.
Subcláusula segunda. É de inteira responsabilidade da Contratada a renovação da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações
contratuais.
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CLÁUSULA TREZE· DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
Fundamentado no artigo 28 do Decreto n. 0 5.450/2005, ficará impedido de licitar e
contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no edital, neste contrato e das demais
cominações legais, aquele que:

I.

deixar de entregar documentação exigida neste contrato;

11.

apresentar documentação falsa;

111.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

IV.

não mantiver a proposta;

V.

falhar ou fraudar na execução contratual;

VI.

comportar-se de modo inidôneo;

VIl.

fizer declaração falsa;

VIII.

cometer fraude fiscal.

Subcláusula primeira. No caso de atraso no cumprimento do prazo de apresentação da
garantia contratual, assinalado na subcláusula primeira da cláusula doze deste contrato, será aplicada
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, até o limite de 15% (quinze por
cento).
Subcláusula segunda. Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as
ocorrências serão registradas pelo Contratante, conforme o serviço prestado (SMP) que notificará a
Contratada, atribuindo

undo a tabela abaixo:

Realizar cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente I
Por evento.
,
Deixar de apresentar os arquivos digitais, nos formatos ora estabe1ec11jos1
a contratação, contendo todo o detalhamento das chamadas,
res unitários e total do
conforme contratado. Por evento.
de cumprir o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data
ntrega e a data de vencimento da Fatura ou Nota Fiscal de Serviços
lecomunicações, em arquivo digital nos formatos definidos ness
ntr<>t"'''"'O. Por
nto

0,3
1,0

1,0

0,3
0,3
0,3
0,3
1,O
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Subcláusula terceira. A cada registro de ocorrência, será apurado o somatório da
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador do
serviço (SMP). 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
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

imediatamente aplicada, observado o processo administrativo:

rado do mês de

Subcláusula quarta. Poderão ser aplicadas subsidiariamente as sanções de advertência,
suspensão e declaração de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 0 8.666/93.
Subcláusula quinta. A penalidade de multa prevista nas subcláusulas primeira e terceira
poderá ser substituída pela penalidade de advertência, tendo em vista as circunstâncias da execução
contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei.
Subcláusula sexta. 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.
Subcláusula sétima. A não manutenção de todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação poderá resultar na rescisão deste contrato, além das penalidades já
previstas em lei, caso a Contratada não regularize a situação no prazo de 30 dias.
Subcláusula oitava. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos
devidos pelo Contratante, da garantia contratual ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
Subcláusula nona. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e a sua
aplicação será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na forma da
lei.

Y
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CLÁUSULA QUATORZE· DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA
A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente habilitada à
assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato,

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUINZE • DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei
n. 0 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS • DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste
instrumento, na Lei n. 0 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as
alterações contratuais que julgarem convenientes.
CLÁUSULA DEZESSETE • DA RESCISÃO
Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80, da Lei n. 0 8.666/93.
CLÁUSULA DEZOITO • DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE
A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua
qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão deste contrato.
Subcláusula única. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do
Contratante à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua
atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações
cabíveis.
CLÁUSULA DEZENOVE· DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS
Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por
fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja
solução se buscará mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA VINTE • DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões
alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no capuf desta cláusula, o Co
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Subcláusula segunda. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos
que, em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de
atividades específicas do cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou autorizações excepcionais

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

constantes nestas disposições finais.
Subcláusula terceira. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com
máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e
excepcional concessão do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público,
não seja interpretado como regra contratual.
Subcláusula quarta. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da
perfeita execução deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a avisar, por escrito e de imediato,
qualquer alteração em seu endereço ou telefone.
Subcláusula quinta. No curso do contrato, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da
empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não
prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do
contrato.
Subcláusula sexta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de
qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
Subcláusula sétima. Em consonância com a Resolução 229, de 22 de junho de 2016, do
Conselho Nacional da Justiça, é vedada a contratação de empresas que tenha em seu quadro societário
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
I.

A vedação constante nesta subcláusula se estende às contratações cujo
procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e
funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a
desincompatibilização.

CLÁUSULA VINTE E UM· DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Brasília, DF, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais p r i v i l e g i a d 7
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E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em duas vias de
de 2018.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

igual teor e forma para um só efeito legal.
Brasília, 09 de J'UL\-\0
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ANEXO I

1. CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
1.1. DEFINIÇÕES
1.1.1. ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - entidade integrante da Administração Pública
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

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.
1.1.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - entende-se por serviço de telecomunicações aquele que,
por meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos
determinados, situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões definidas no
Plano Geral de Outorga.
1.1.3. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP- é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse
coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras Estações,
caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP ou
acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo.
1.1.4. TÉCNICA CELULAR - técnica que consiste em dividir uma área geográfica em subáreas,
denominadas células, atribuindo-se a cada célula uma frequência ou grupos de frequências, permitindo-se
a sua reutilização em outras células.
1.1.5. INTERCONEXÃO - é a ligação entre redes de Concessionárias de SMC/SMP, de Concessionárias
de STP e de Empresa Exploradora de Troncos Interestaduais e Internacionais com o fim de cursar o
tráfego entre suas redes, para realizar a comunicação entre usuários.
1.1.6. ÁREA DE CONCESSÃO - área geográfica delimitada pelo Ministério das Comunicações, na qual a
Concessionária de SMC/SMP deve explorar o serviço, nos termos do contrato de concessão, observando
a regulamentação pertinente.
1.1.7. ÁREA DE CONTROLE - área geográfica em que o SMC/SMP é controlado por uma determinada
central de comutação e controle.
1.1.8. ÁREA DE REGISTRO -área de localização na qual uma estação móvel é registrada por ocasião de
sua habilitação no SMC/SMP.
1.1.9. ÁREA DE SERVIÇO - conjunto de Áreas de Cobertura, podendo conter uma ou várias Áreas de
Controle, em que Estações Móveis têm acesso ao SMC/SMP e na qual uma Estação Móvel pode ser
acessada, sem conhecimento prévio de sua exata localização, inclusive por um usuário do Serviço
Telefônico Público.
1.1.1 O. ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB) - estação fixa de SMC/SMP usada para radiocomunicação com
estações móveis.
1.1.11. ESTAÇÃO MÓVEL - estação do serviço móvel que pode operar quando em movimento ou
estacionada em lugar não especificado.
1.1.12. ESTAÇÃO MÓVEL LOCAL - estação móvel que se encontra em sua área de Registro.

~
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1.1.13. ESTAÇÃO MÓVEL VISITANTE- estação móvel que se encontra em área de Registro
distinta daquela a que pertence.
1.1.14. 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.
1.1.15. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS- entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

discriminatória a todos os Usuários ou interessados no SMC/SMP.
1.1.16. ASSINANTE VISITANTE -assinante responsável pela estação móvel visitante.
1.1.17. CENTRAL DE COMUTAÇÃO E CONTROLE (CCC) - conjunto de equipamentos destinados a
controlar o sistema que executa o SMC/SMP e a interconectar o sistema que executa o SMC/SMP à rede
pública de telecomunicações ou a qualquer outra rede de telecomunicações, na forma da regulamentação
vigente.
1.1.18. PERFIL DE TRÁFEGO- assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de
ligações telefônicas/dados efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior
ocorrência.
1.1.19. USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço móvel local independentemente de assinatura ou
inscrição junto à prestadora do serviço.
1.1.20. USUÁRIO VISITANTE - usuário que recebe ou origina chamada fora de sua Área de Registro.
1.1.21. ROAMING -facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar ou ser acessada pelo
Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado.
1.1.22. ROAMING INTERNACIONAL -o sistema roaming internacional possibilita a seus clientes receber
e efetuar ligações no exterior.
1.1.23. VC MÓVEL-FIXO= para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante.
Chamadas destinadas entre assinantes do serviço fixo.
1.1.24. VC MÓVEL-MÓVEL (mesma operadora) = para chamadas originadas e terminadas na área de
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.25. VC MÓVEL-MÓVEL (outra operadora) = para chamadas originadas e terminadas na área de
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.26. VC ROAMING MÓVEL-FIXO = para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do
assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do serviço fixo.
1.1.27. VC ROAMING MÓVEL-MÓVEL (mesma operadora) = para chamadas originadas e terminadas na
área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.28. VC ROAMING MÓVEL-MÓVEL (outra operadora) = para chamadas originadas e terminadas na
área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.29. VC2 ROAMING MÓVEL-FIXO = para chamadas de longa distância nacional - LDN entre áreas de
registro de origem ou visitada (em roaming ) distintas, mas identificadas por código nacional com primeiro
dígito idêntico.
1.1.30. VC2 ROAMING MÓVEL-MÓVEL =para chamadas de longa distância nacional - LDN entre áreas
de registro de origem ou visitada (em roaming) distintas, mas identificadas pou:~J_go nac·
primeiro dígito id~·ntico.
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1.1.31. VC3 ROAMING MÓVEL-FIXO= para chamadas de longa distância- LDN entre áreas
de registro de origem ou visitadas (em roaming) distintas e identificadas por código nacional
com primeiro dígito também distinto.
1.1.32. VC3 ROAMING MÓVEL-MÓVEL = para chamadas de longa distância - LDN entre áreas de
registro de origem ou visitadas (em roaming) distintas e identificadas por código nacional com primeiro
dígito também distinto.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.1.33. VC1 MÓVEL-MÓVEL = INTRA GRUPO (Tarifa Zero) formado dentro do TST, da mesma
Operadora, do mesmo código de área, de um mesmo Contrato.
1.1.34. VÍDEO CHAMADA= chamadas que permitem a comunicação entre dois celulares com recursos de
áudio e vídeo, em tempo real.
1.1.35. AO -Adicional de chamada.
1.1.36. AD -Adicional de chamada fora área.
1.1.37. DSL1= Chamada de celular recebida fora da área de registro original, porém dentro da área de
cobertura (região onde um celular pode ser atendido pelas torres da operadora).
1.1.38. DSL2= Chamada de celular recebida pelo cliente quando "visitante", em áreas de cobertura
diferentes de concessionária.

1.2. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL
1.2.1. É obrigatório e indispensável a cobertura de sinal LTE 4G ou superior em todas as capitais e nos
grandes centros do país.
1.2.2. A Contratada deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP)
presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução n° 575/2011 ou
mais atual.
1.2.3. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a habilitação
individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com chips, no padrão GSM/WCDMAILTE ou
superior, habilitados e compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo
contratante.
1.2.4. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional e sem a
necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento, em todo o território
nacional.
1.2.5. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de chamada,
consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional
e ícones de serviços, como correio de voz e SMS.
1.2.6. Serão aceitas ligações a cobrar.
1.2.7. O roaming nacional deverá funcionar em todo o território nacional respeitando o regulamento do
plano geral da ANA TEL, podendo ocorrer de forma automática, ou através de programações realizadas
pelo usuário no aparelho.
1.2.8. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para os órgãos contratantes:
1.2.8.1. Habilitação.
1.2.8.2. Escolha ou
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1.2.8.3. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular.
1.2.8.4. Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de
chamada (siga-me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações nesse serviço), conferência, chamada
em espera, não perturbe e ocultação do número da linha no identificador de chamadas do telefone de
destino.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.8.5. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha.
1.2.8.6. Reativação de número de linha.
1.2.8.7. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica).
1.2.8.8. Adicional de chamadas.
1.2.8.9. Deslocamento.
1.2.8.10.Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao detalhamento das
faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administradores do contrato.
1.2.8.11.0s dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoriamente, estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo Território Nacional e, sob demanda, para uso
internacional.
1.2.9. Grupos de Países- para efeito da tarifação internacional:
1.2.9.1. Grupo 1: PAISES DO MERCOSUL ARGENTINA, CHILE, PARAGUAI e URUGUAI.
1.2.9.2. Grupo 2: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (Inclusive Havaí), CANADÁ e DEMAIS
PAÍSES DAS AMÉRICAS E ANTILHAS.
1.2.9.3. Grupo 3: TODA A EUPORA.
1.2.9.4. Grupo 4: PAISES DA ÁSIA E OCEANIA E ILHAS DO PACÍFICO.
1.2.1 O. A Contratada deverá disponibilizar o sinal de telefonia móvel no subsolo do edifício do TST, no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do contrato.
1.2.11. A Contratada deverá disponibilizar serviço de gestão e controle nas linhas móveis relacionadas
pelo Tribunal Superior do Trabalho, objetivando o gerenciamento das referidas linhas telefônicas.
1.2.12. O serviço de gestão deverá acompanhar os gastos por pacotes de VOZ, bem como possuir as
seguintes funcionalidades compatíveis com dispositivos com sistema operacional Android e lOS:
1.2.12.1.Gestão das linhas habilitadas.
1.2.12.1.1. Relatórios de custos das linhas.
1.2.12.1.2. Gestão das faturas com uma visão única e centralizada.
1.2.12.1.3. Possibilitar o envio de alertas ao usuário sobre o limite de uso pré programado.
1.2.12.1.4. Possibilitar o envio de alertas de roaming internacional.
1.2.12.1.5. Possibilitar emissão de relatórios de consumo das linhas.
1.2.12.1.6. Possibilitar o mapeamento do perfil de consumo de cada linha.
1.2.12.1.7. Possibilitar o gerenciamento de cada acesso móvel (linha celular), permitindo o
controle de tipos de chamadas e horário de utilização.
1.2.12.1.8. Possibilitar a restrição do controle de chamadas por meio de crédito prédeterminado por linha, em reais, e/ou por minuto, de acordo com as necessidad~~.
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1.2.12.1.9. Possibilitar a definição da operadora de longa distância a ser utilizada em
cada acesso móvel (linha celular).
1.2.12.2.Gerenciamento de dispositivos móveis- MDM.
1.2.12.2.1. A Solução de Gestão de Dispositivos Móveis deverá suportar smartphones e
tablets de diversos modelos e fabricantes de usuários localizados no Brasil ou no Exterior.
1.2.12.2.2. A Solução deverá contemplar todos os componentes e licenças, tipo
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

"subscription license" para cobertura do período contratual acrescido de mais 90 (noventa) dias,

após o término do contrato, para assegurar as tratativas técnicas durante o período de transição
contratual.
1.2.12.2.3. A Solução deverá contemplar todos os componentes e licenças, tipo
"subscription license" para cobertura do período contratual acrescido de mais 90 (noventa) dias,

após o término do contrato, para assegurar as tratativas técnicas durante o período de transição
contratual.
1.2.12.2.4. A Solução deverá ser instalada e mantida dentro da infraestrutura tecnológica
do CONTRATANTE (On- Premises).
1.2.12.2.4.1. A configuração e a instalação do Ambiente Virtual, necessários para
o funcionamento da solução MDM, será realizada pela Contratada após recebimento
definitivo das linhas em até 1Odias uteis.
1.2.12.2.4.2. O fornecimento da máquina virtual será por conta do Contratante.
1.2.12.2.5. A Solução deverá gerenciar dispositivos móveis com as seguintes versões de
sistemas operacionais:
1.2.12.2.5.1. Apple iOS 7 e superior;
1.2.12.2.5.2. Google Android superior ao 4.4;
1.2.12.2.6. Todos os dispositivos móveis deverão ser administrados e monitorados por
meio de console de gerenciamento centralizada, equipada com interface gráfica e dashboard, com
apresentação de informações gerenciais atualizadas sobre os dispositivos móveis.
1.2.12.2.7. O administrador por meio da Solução deverá ser capaz de cadastrar e excluir
dispositivos móveis e gerar relatórios, por meio de filtros, para conformidade.
1.2.12.2.8. O administrador da Solução deve ser capaz de acessar remotamente os
dispositivos móveis e consultar suas configurações. Deve ser permitido ao administrador prestar
suporte e assistência técnica remota ao usuário, além de realizar auditoria em dispositivos móveis.
1.2.12.2.9. O administrador da Solução deverá ser capaz de executar remotamente, nos
dispositivos móveis, as ações de: bloqueio, exclusão de dados (seletiva e total) e restauração de
configurações originais de fábrica do aparelho.
1.2.12.2.1 O. A Solução deverá ter a capacidade de gerenciar mais de um dispositivo móvel
de um mesmo usuário.
1.2.12.2.11. A Solução deverá permitir ao administrador limitar a quantidade máxima de
dispositivos para cada usuário.
1.2.12.2.12. Solução deverá ser capaz de aplicar e controlar ~jÜJ"'í co~~ti"o< ", , •
gerenciamento de dispositivos móveis conforme as necessidades do cy{rlfiRAT~ E, r·'
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a aplicação das políticas por usuário, grupos de usuários e por tipo de dispositivos
(modelo/sistema operacional).
1.2.12.2.13. A Solução deverá ser capaz de obter dados de dispositivos móveis para
controle do administrador. Deve ser possível consultar nos dispositivos móveis: códigos IMEI e
ICCID; informações sobre o sistema operacional e versionamento; código 000, número do
telefone e nível de sinal da operadora.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.12.2.14. A Solução deverá permitir a criação e manutenção de políticas especiais para
dispositivos móveis que se encontrem em situação de roaming.
1.2.12.2.15. A Solução deverá ser capaz de monitorar a localização geográfica de
dispositivos móveis, apresentando em mapas, o histórico de deslocamento e localização dos
aparelhos.
1.2.12.2.16. A Solução deverá promover o backup de arquivos armazenados na área
corporativa dos dispositivos móveis, e guardados em servidores on-premises.
1.2.12.2.17. A solução deverá permitir:
1.2.12.2.17.1. Reiniciar a senha de acesso do dispositivo móvel do usuário.
1.2.12.2.17.2. Reiniciar a senha de acesso à área corporativa do dispositivo móvel
do usuário.
1.2.12.2.17.3. Localização geográfica do dispositivo móvel do usuário;
1.2.12.2.17.4. Exclusão remota de todos os dados corporativos armazenado nos
dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.17.5. Restauração do sistema operacional para o padrão de fábrica;
1.2.12.2.17.6. Bloqueio dos dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.17.7. Exclusão do cadastro dos dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.18. A Solução deverá permitir a configuração de proxy para acesso à internet nos
dispositivos móveis quando estes estiverem utilizando a infraestrutura da rede WiFi do
CONTRATANTE.
1.2.12.2.19. Toda comunicação realizada entre os dispositivos móveis e os servidores instalados
na infraestrutura do CONTRATANTE, deverá ocorrer por meio de conexão segura utilizando algoritmo
público de criptografia forte.
1.2.12.2.20. Emissão de relatórios de localização por período.
1.2.13. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), SMP LON e SMP LOI, teremos diferentes
Categorias de linhas para acessar os serviços contratados, conforme relacionadas abaixo:
1.2.13.1. CATEGORIA A: atenderà os Ministros, Desembargadores e Juízes.
1.2.13.2. CATEGORIA B: atenderá o Gabinete da Presidência, SGRCSJT, SETIC, SEGJUO,
SECOM, SECG, GOGSET, ENAMAT, CAMIN, ASPAR, SETIN.
1.2.13.3. CATEGORIA C: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da Vice-Presidência,
Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, DISC, OIAA, CTPJE, CSET, COPN, CMLOG,
CEPRES, CAMIN, ASPAR.
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1.2.13.4. CATEGORIA D: atenderá os motoristas, DIAA, CSET, CEPREf~PAR..§(if:JJ{.
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1.2. 13.5. CATEGORIA E: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da VicePresidência, Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, CSUP, CRTV,
CLCON, CEPRES, CAMIN, SCGAB.
1.2. 13.6. CATEGORIA F: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da Vice-Presidência,
Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, ENAMAT, CRTV, CLCON, CGEDM, CEPRES,
CEIM, CAMIN.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2. 14. A tecnologia das linhas habilitadas nas Categorias A, B, C e D deverá permitir fazer e receber
ligações em todo território nacional, nas Américas, na Europa e nos principais paises da Ásia, Oceania e
África sem a necessidade de habilitação de outro equipamento ou a intervenção do usuário.
1.2. 15. O serviço de dados deverá ser acessado em todos os Estados da Federação e nas Américas, na
Europa e nos principais países da Ásia, Oceania e África, por meios próprios ou por convênio com outras
operadoras por todas as linhas habilitadas nas categorias A, B, C, D, E e F.
1.2. 16. A Contratada disponibilizará, para as linhas móveis, 6 (seis) Categorias (A, B, C, D, E e F), que
abrangem os serviços de telecomunicações, conforme descrito abaixo:
1.2. 16.1. CATEGORIA A - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2. 16.1. 1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2. 16.1 .2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2. 16.1 .3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2. 16. 1.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2. 16. 1.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2. 16.1 .6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2. 16.1 .7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2. 16.1 .8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2. 16.1 .9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote mínimo de 20
GB, com a tecnologia 4G.
1.2. 16.1. 1O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
1.2.16. 1.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
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1.2.16.1.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- MESMlLOPERADORA
uma minutagem prer-efinida.
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1.2.16.1.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

com uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO - OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.19. Realizar ligações LDI para as Américas, Europa e nos principais países da
Ásia, África e Oceania com a quantidade de minutos predefinidos, por um período de 30 dias.
1.2.16.1.20. Receber ligações estando em roaming internacional nas as Américas, Europa
e nos principais países da Ásia, África e Oceanía com a quantidade de minutos predefinidos, por
um período de 30 dias.
1.2.16.1.21. Enviar SMS LDI para as Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceanía sem definição de quantidade para outras operadoras.
1.2.16.1.22. Receber SMS estando nas Américas, Europa, Ásia, África e Oceania em
roaming internacional sem custo.
1.2.16.1.23. Acessar a internet sem restrição por um período de 30 dias.
1.2.16.1.24. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 1-A, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.2. CATEGORIA B - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.2.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.2.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.2.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.2.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.2.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2.16.2.6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2.16.2.7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.2.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.2.9. Acessar a internet, realizar download e upload com UllJ.iPf'~ míni
GB, com a tecnologia 4G.
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1.2.16.2.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz
por meio de SMS.
1.2.16.2.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL - OUTRAS OPERADORAS

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

com uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO - MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL - MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.

1.2.16.2.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL - OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO -OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.

1.2.16.2.19. Realizar ligações LDI para as Américas, Europa e nos principais países da
Ásia, África e Oceania com a quantidade de minutos predefinidos, por um período de 30 dias.
1.2.16.2.20. Enviar SMS LDI para as Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceania sem definição de quantidade para outras operadoras.
1.2.16.2.21. Receber SMS estando nas Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceania em roaming internacional sem custo 1.2.16.2.22. Acessar a internet sem restrição
por um período de 30 dias.
1.2.16.2.23. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 1-8, conforme
sugestão e especificação.
1.2.16.3. CATEGORIA C terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.3.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.

1.2.16.3.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.

1.2.16.3.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.

1.2.16.3.6. Enviar SMS para linhas móveis para .outras operadoras .§,e.ttc..ystos.
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1.2.16.3.7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da mesma
operadora.
1.2.16.3.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.3.9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

a tecnologia 4G.
1.2.16.3.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
1.2.16.3.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.19. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 11, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.4. CATEGORIA D - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.4.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.4.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.4.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.4.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.4.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2.16.4.6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2.16.4. 7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas ro4uels da
,....-to A ·~
mesma operadora.
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1.2.16.4.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.4.9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 10GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.4.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.16.4.11. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 111, conforme
sugestão e especificação.
1.2.16.5. CATEGORIA E- terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.5.1. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
com custos reduzidos.
1.2.16.5.2. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras com custos reduzidos.
1.2.16.5.3. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.5.4. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outra operadora.
1.2.16.5.5. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.5.6. Aparelho telefônico tipo TABLET MODELO IV-A ou IV-B, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.6. CATEGORIA F - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.6.1. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
com custos reduzidos.
1.2.16.6.2. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras com custos reduzidos.
1.2.16.6.3. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.6.4. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outra operadora.
1.2.16.6.5. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.6.6. Aparelho telefônico tipo MODEM MODELO V, conforme sugestão e especificação.
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ANEXO 11
1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS APARELHOS E ACESSÓRIOS

1.1 Os equipamentos a serem entregues, em regime de comodato, deverão operar na última tecnologia
comercializada pela empresa na área local e não poderão constar da lista de aparelhos a serem

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

descontinuados pelo fabricante.
1.2 Os aparelhos serão substituídos a cada 24 (vinte e quatro) meses a partir do seu fornecimento, caso a
vigência contratual seja prorrogada.
1.3 Os aparelhos deverão ser devolvidos à Contratada no estado em que se encontrarem em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato no endereço oficial da Contratada ou poderão ser recolhidos
pela Contratada junto a equipe de Fiscalização do Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08, lote 1,
Bloco A, 2° andar, sala 219, Brasília-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4299 e-mail: stel@tst.jus.brSeção de Telecomunicações.
1.4 Não serão aceitas adaptações externas e internas nos produtos visando atender às especificações

2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS
2.1 DISPOSITIVO TIPO 1-A (SMARTPHONE)
2.1.1 Modelo 1905- FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30,
66) e TO-L TE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41) e UMTS/HSPA+/DCHSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100
MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz).
2.1.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANA TE L.
2.1.3 Processador- 2x2,53 GHz &4x1.42 GHz.
2.1.4 Memória interna de 64 GB.
2.1 .5 Memória RAM mínima de 2 GB.
2.1.6 Tela LCD widescreen Multi Touch com tecnologia IPS de 4,7 polegadas (na diagonal).
2.1. 7 Resolução de 1334 x 750 pixels a 326 ppp.
2.1.8 Proporção de contraste: 1400:1 (típica).
,<iA"-(=~
2.1.9 Câmera primária com 12 MP e câmera secundária de 7 MP.
'
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2.1.10 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac com MIMO.
2.1.11 Bluetooth: v5.0.
2.1.12 GPS: A-GPS, GLONASS, GALILEO e QZSS.
2.1.13 Tecnologia NFC com modo leitura.
2.1.14 Fone de ouvido tipo EarPods com conectar Lightning.
2.1.15 Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos,
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.
2.1.16 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.1.17 Bateria com capacidade mínima de 1.821 mAh.
2.1.18 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em
Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição
de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e
Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de documentos (tipo doe,
xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.2 DISPOSITIVO TIPO 1-B (SMARTPHONE)
2.2.1 Rede GSM, HSPA, LTE, COMA, EVDO (800/850/900/1700/1800/1900/21 00 MHz).
2.2.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANA TEL.
2.2.3 Processador- 4x2.3 GHz e 4x1.7 GHz.
2.2.4 Memória interna de 64 GB.
2.2.5 Memória RAM de 4 GB.
2.2.6 Tela Super AMOLED multitouch de 5,8 polegadas.
2.2.7 Resolução de vídeo 2960x1440 pixels.
2.2.8 Câmera primária com 12 Mp e câmera secundária de 8 Mp.
2.2.9 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct.
2.2.10 Bluetooth: v5.0, A2DP, AVRCP.
2.2.11 GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
2.2.12 Tecnologia NFC.
2.2.13 USB: 3.1 Gen 1, Interface Tipo-C.
2.2.14 Características dos Sensores: Acelerómetro, Barômetro, Leitor de Impressões Digitais,
Sensor Gyro, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de Batimentos Cardíacos,
Sensor de Íris, Sensor de Pressão, Sensor de Proximidade, Sensor de luz RGB.
2.2.15 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.2.16 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.2.17 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 63CF5863002C577F.
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de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de
Tela e Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de
documentos (tipo doe, xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.3 DISPOSITIVO TIPO 1-C (SMARTPHONE)
2.3.1 Rede GSM, HSPA, LTE, COMA, EVDO (800/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz).
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.3.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.3.3 Processador- 4x2.3 GHz e 4x2.3 GHz.
2.3.4 Memória interna de 128GB.
2.3.5 Suporte para cartão de memória microSD.
2.3.6 Memória RAM de 6 GB.
2.3.7 Tela Super AMOLED multitouch de 6,3 polegadas.
2.3.8 Resolução de vídeo 2960x1440 pixels.
2.3.9 Câmera primária com 12 Mp e câmera secundária de 8 Mp.
2.3.1 OWLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct.
2.3.11 Bluetooth: v5.0, A2DP, AVRCP.
2.3.12 GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
2.3.13 Tecnologia NFC.
2.3.14 Suporte para S Pen.
2.3.15 USB: 3.1 Gen 1, Interface Tipo-C.
2.3.16 Características dos Sensores: Acelerómetro, Barômetro, Leitor de Impressões Digitais,
Sensor Gyro, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de Batimentos Cardíacos,
Sensor de Íris, Sensor de Pressão, Sensor de Proximidade, Sensor de luz RGB.
2.3.17 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.3.18 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.3.19 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em
Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi!HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição
de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e
Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de documentos (tipo doe,
xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.4 DISPOSITIVO TIPO 11 (SMARTPHONE DOIS CHIPS)
2.4.1 Rede (850/900/1800/1900/21 00/2300/2600 MHz).
2.4.2 Rede de dados 4G LTE nos padrões autorizados pela ANATE L.
2.4.3 Processador Octa-core de 2.0 GHz.
2.4.4 Memória interna de 32GB.
2.4.5 Dual chip.
2.4.6 Memória RAM mínima de 2GB.

y
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2.4.7 Suporte para cartão de memória microSD.
2.4.8 Tela TFT IPS de 5,2 polegadas sensível ao toque.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.4.9 Resolução de 1920x1080 pixels.
2.4.10 GPS: AGPS, GLONASS, BEIDOU.
2.4.11 Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp.
2.4.12 Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n.
2.4.13 Sensor: Acelerômetro, proximidade, leitor digital, luz ambiente e NFC.
2.4.14 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.4.15 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.4.16 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Conferência,

Registro

de

chamadas

discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em Espera, Player
de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição de texto,
calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao
celular por senha, Suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD.
permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.5 DISPOSITIVO TIPO 111 (SMARTPHONE DOIS CHIPS)
2.5.1 Rede (850/900/1800/1900/21 00 MHz).
2.5.2 Rede de dados 4G LTE nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.5.3 Processador Quad-core, 1 GHz 64 Bits.
2.5.4 Memória interna de 8GB.
2.5.5 Dual chip.
2.5.6 Expansão storage tipo microSD.
2.5.7 Memória RAM de 1 GB.
2.5.8 Tela de 4,5 polegadas com touchscreen.
2.5.9 Resolução de 854x480 pixels.
2.5.1 OCâmera traseira com 5 Megapixel e câmera frontal de 2 Megapixel.
2.5.11 Conectividade: Wi-fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0.
2.5.12 Sensor de GPS: A-GPS.
2.5.13 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.5.14 Bateria com capacidade mínima de 1860 mAh.
2.5.15 Funcionalidades: Vibração, Opção de seleção de chip para realizar ligações e acessar à
internet, bloqueio do uso de dados, modo avião, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, Chamada em Espera, Player de Música e Vídeo, Browser
com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição de texto, calculadora, agenda de
compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao celular por senha, Suporte

1)/
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2.6 DISPOSITIVO TIPO IV-A (iPad Air 2)
2.6.1 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.6.2 Processador Três Cores 1.5 GHz (ARM) ABX de 64 Bits.
2.6.3 Memória interna de 32GB.
2.6.4 Memória RAM de 2 GB.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.6.5 Tela de retina widescreen Multi-Touch de 9,7 polegadas.
2.6.6 Resolução de 2048 x 1536 pixels.
2.6.7 Câmera 8 Megapixel.
2.6.8 Conectividade: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), duas bandas (2,4GHz e 5GHz) HT80 com MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.2, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900MHz), COMA EV-00 Rev. A e Rev. B (800, 1900MHz) LTE (Bandas 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) e conexão com pc via USB.
2.6.9 Sensores Touch ld, Giroscópio de três eixos, Acelerometro, Barômetro e sensor de luz
ambiente.
2.6.1 OAcessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.6.11 Bateria de 7.340 mAh.
2.6.12 Funcionalidades: Vibração, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em Espera,
Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Predição de texto, calculadora, agenda de
compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao tablet por senha, Suporte a
conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD, localização do tablet para o
caso de perda ou roubo.
2.7 DISPOSITIVO TIPO IV-B (Galaxy Tab S8)
2.7.1 Rede de dados LTE 4G nos padrões autorizados pela ANA TE L.
2.7.2 Processador Quad-core 1.9 GHz (Cortex-A57) + Quad-core 1.9 GHz (CortexA53).
2.7.3 Memória interna de 32GB.
2.7.4 Memória RAM de 3GB.
2.7.5 Tela de Touchscreen de 9,7 polegadas.
2. 7.6 Resolução de 2048 x 1536 pixels.
2.7.7 Câmera 8 Megapixel.
2.7.8 Conectividade: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), duas bandas (2,4GHz e 5GHz) HT80 com MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.0, UMTS/HSPAIHSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900MHz), COMA EV-00 Rev. A e Rev. B (800, 1900MHz) LTE (Bandas 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) e conexão com pc via USB.
2.7.9 Sensores Giroscópio, Acelerometro, Bússola e Impressão digital.
2.7.1 OAcessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do
em português (será aceito arquivo digital).
r(i A r
2. 7.11 Bateria de 5.870 mA h.
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2.7.12 Funcionalidades: Vibração, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada
em Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Predição de texto,
calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao
tablet por senha, Suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD,
localização do tablet para o caso de perda ou roubo.
2.8 DISPOSITIVO TIPO V (Modem USB WIFI)
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

.

2.8.1 Fornecimento de modem USB 4G LTE quadriband (850/900/1800/1900 Mhz) nos padrões
autorizados pela ANATEL para transmissão de dados para acesso sem fio à internet com opção de
interface WIFI para compartilhamento da conexão como um roteador.
2.8.2 Interface gráfica de fácil configuração e entendimento.
2.8.3 Compatibilidade com Sistema Operacional: Ubuntu versão 16.4 e Microsoft Windows 7, 8 e
10 e Mac OS.
2.8.4 Os modens deverão apresentar compatibilidade tecnológica com a rede e os serviços
prestados pela operadora.
2.8.5 Modem com antena embutida.
2.8.6 Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modens,
incluindo software de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital).
2.8.7 Possuir porta USB 3.0 ou superior.
~:.-----
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ANEXO 111

1. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
1.1. O perfil de tráfego servirá de subsídio às licitantes na formulação das propostas.
1.2. O valor estimado da despesa do contrato para 12 (doze) meses é o constante da planilha de formação
de preços, deste termo, calculado com base no perfil do tráfego mensal dos serviços prestados ao Tribunal
Superior do Trabalho.
1.3. Tendo em vista que o serviço de roaming internacional, ou seja, dados e voz, tem características

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

'

peculiares de faturamento em moeda estrangeira e há dificuldades de elaboração de planilhas de
formação de preços em moeda nacional, os valores estimados para este serviço estão apresentados de
forma global, em real na planilha de formação de preços.
1.4. Deverão ser indicados os impostos e as taxas que incidem sobre os preços praticados nos valores
das tarifas.
1.5. A quantidade das linhas informadas na planilha representará a quantidade máxima a ser contratada.
Cada linha somente será ativada mediante ordem de serviço emitida pela fiscalização.
1.6. O Tribunal Superior do Trabalho poderá a qualquer momento solicitar a habilitação das linhas ou que
elas sejam desabilitadas, sem alterar o quantitativo máximo das linhas informadas nas planilhas.
1.7. O Tribunal Superior do Trabalho poderá solicitar à empresa Contratada, durante a vigência do
contrato, desconto sobre os itens da Planilha de Formação de Preços, quando o ofertado na licitação
mostrar-se desvantajoso para a Administração.
1.8. Os serviços de roaming internacional serão cobrados na forma de diária com preço fixo definido por
grupo de países.
1.8.1. Será mantida a verba estimada para custeio desse serviço projetada para o período de doze meses.
1.8.2. No quadro abaixo deverão ser informados os valores das diárias para cada grupo de países. Vide
Item 1.2.9 do Anexo I.

Diária do roaming para Grupo 1 (*)
Diária do roaming para Grupo 2 (*)
Diária do roaming para Grupo 3 (*)

Unidade de
medida
Diária
Diária
Diária

Diária do roaming para Grupo 4 (*)

Diária

Descrição dos serviços

Valor Unitário

Moeda
.·

R$
R$
R$

39,90
39,90

R$

59,90

59,90

1.9. A Planilha de Formação de Preços deverá estar preenchida com os valores dos serviços da
proponente.
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Tribunal Superior do Trabalho
ITEM 1 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP)
Unidade de
medida

Descrição dos serviços

\\

Total para
12 meses

R$

R$

12,00

18.720,00
18.720,00

50

99,90

4.995,00

59.940,00

Assinatura

80

69,90

5.592,00

67.104,00

Assinatura

50

99,90

4.995,00

59.940,00

Assinatura

50

129,90

6.495,00

77.940,00

Serviço/mês

4,99

648,70

Serviço/mês

130
180

19,90

Unidade de
medida

Quant. estimada
anual

Preço

3.582,00
Total
mensal

7.784,40
42.984,00
Total para
12meses

R$

R$

Mensagem
Mensagem
Mensagem

23.567
35.349
158

0,15
0,15

294,59
441,86

3.535,05

0,49

Mensagem
Minuto
Minuto

126

0,49
O, 15
0,71

6,45
5,15
47,54

Assinatura Básica de conversação intragrupo
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
(SMARTPHONE) com no mínimo 20Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
(SMARTPHONE) com no mínimo 10Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (MODEM) com
no mínimo 20Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (TABLET) com
no mínimo 20Gb de dados.
Gestão e Controle das Linhas
Gestão de Dispositivos (MDM)

Assinatura
Assinatura

MMS (Multimídia Messaging Service)- Mesma Operadora
MMS (Multimídia Messaging Service)- Demais Operadoras
Acesso à Caixa Postal
Ligações a cobrar Fixo-Móvel e Móvel

R$

Total
mensal
1.560,00
1.560,00

130
130

~-· Chamadas para móvel (VC Móvel/Móvel)- Mesma Operadora

~

12,00

Assinatura

SMS (Short Message Service)- Mesma Operadora
SMS (Short Message Service)- Demais Operadoras

~

Preço

Assinatura Básica de Voz

Descrição dos serviços

\

Quant. Estimada
mensal

3.803
189
61.266

Minuto

R$

0,15

5.302,35
77,42
61,74
570,45

11 18
765,83
J

134,19
9.189,90

.
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Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Suoerior do Trabalh
Chamadas para móvel (VC Móvel/Móvel) - Demais Operadoras
Chamadas para fixo (VC Móvel/Fixo)- Mesma Operadora
Chamadas para fixo (VC Móvel/Fixo) - Demais Operadora

Minuto
Minuto

71.777

0,20

17.865

Minuto

41.684

0,15
0,20

1.196,28
223,31

14.355,40

694,73

8.336,80

2.679,75

397.375,45

ITEM 2- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP} ·LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)
Unid.

Quant. estimada
anual

Preço
R$

.

AO 1 Adicional de Chamadas (utilização na própria rede)

Acesso

5.265

0,00

-

Total para
12 meses
R$
0,00

AO 2 Adicional de Chamadas (utilização em redes de terceiros)

Acesso

4.973

0,00

-

0,00

Deslocamento 1 (utilização na própria rede)

Acesso

3.076

0,00

0,00

Deslocamento 2 (utilização em redes de terceiros)

Acesso

3.076

LDN VC 2 Móvel x Móvel - Mesma Operadora
LDN VC 2 Móvel x Móvel - Demais Operadoras

Minuto
Minuto

6.075
3.073

0,00
0,20
0,35

-

LDN VC 2 Móvel x Fixo

Minuto

LDN VC 3 Móvel x Móvel - Mesma operadora
LDN VC 3 Móvel x Móvel - Demais operadoras
LDN VC 3 Móvel x Fixo

Minuto
Minuto
Minuto

5.293
32.755
38.310

0,35
0,20
0,35

15.382

0,35

Total item 2

--

--

------

---

0,00
1.215,00
1.075,55
1.852,55
6.551,00
13.408,50
5.383,70

29.486,30

------

~

~

~
w

Total item 1

Descrição dos serviços

,.,
.

l·'·::j

o S.~ •.
'-'~

'•...• v
K:\2018\.. strumentos Contratuais\Contratos\Contratosl2018contratoPE035. 502.147-2018·5. TELEFONICA. serviço móvel pessoal.docx(rc)

mas

~
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 63CF5863002C577F.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

\~~-.:.·~!2..2_ -~- ./

J

00100.046915/2019-51 - 00100.046915/2019-51-7 (ANEXO: 007)

,
-1111{

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

36

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
ITEM 3- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL- LDI
Quant. estimada
anual

Preço
R$

.

LDI - Grupo 1 (*)

Minuto

255

1,50

LDI - Grupo 2 (*)

Minuto

1.700

1,50

LDI - Grupo 3 (*)
LDI - Grupo 4 (*)

Minuto

2.019

4,00

Minuto

170

4,00

-

Total para
12 meses
R$
382,50
2.550,00
8.076,00
680,00

Total item 3

11.688,50

Total do grupo (item 1 +item 2 +item 3)
SERVIÇOS DE USO DO CANAL DE VOZ E DADOS INTERNACIONAL (TST)
Valor Fixo Estimado em real (anual)
Valor total estimado para o contrato

438.550,25

~

98.928,00
537.478,25

;e-~T-e~
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Descrição dos serviços
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Márcio Rodrigo Guerra Reis

Anexos:

Márcio Rodrigo Guerra Reis
terça-feira, 12 de março de 2019 11:02
'FERNANDA DE PAULA E SILVA FPAULAS'
'JFRAN@embratel.com.br'
SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO SMP - SENADO FEDERAL;
Pedido de Orçamento - SMP_Tabela_2019_03_12.docx

Prioridade:

Alta

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Prezada Fernanda,
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo
do Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com
base nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos
com os praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos
para a elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:
Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.
Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).
Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 22/3/2019.
Atenciosamente,
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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Márcio Rodrigo Guerra Reis
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Márcio Rodrigo Guerra Reis
quarta-feira, 27 de março de 2019 10:47
'jcarreiro@timbrasil.com.br'
SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO SMP - SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Pedido de Orçamento - SMP_Tabela_2019_03_27.docx

Prioridade:

Alta

Prezada Jonice,
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo
do Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com
base nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos
com os praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos
para a elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:
Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.
Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).
Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 29/3/2019.
Atenciosamente,
Márcio Rodrigo Guerra Reis

Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.016729/2018-89
Em 2 de abril de 2019.
Memo. n. 0117/2019-COCVAP/SADCON
Assunto: Pedido de complementação
informações ao órgão técnico.

de

Senhor Diretor da SADCON,
Tratam os autos de solicitação da Secretaria de Patrimônio, para prestação de serviços
de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
O Documento de Oficialização de Demanda possui o NUP 00100.133501/2018-81.
Ressaltamos que não foi encontrado Termo de Referência (TR) anexado aos autos,
tampouco, número sequencial do plano de contratações.

A pesquisa de preço foi documentada no NUP 00100.046915/2019-51 e anexos e
consolidada na Planilha de Estimativas de Despesas disposta nos mesmos documentos.
Contudo, não identificamos data e validade da proposta da empresa VIVO CELULAR.
Dessa maneira, sugerimos a restituição dos autos ao órgão técnico solicitando:
a) A anexação do Termo de Referência;
b) Retificação da proposta de fornecedor que não contem data e validade ou justificativa
do órgão técnico de que os valores estão válidos e retratam a realidade atual do
mercado, de acordo com o inciso III do art. 12-A do ADG n. 9/2015;
c) Anexação do último contrato do Senado como amostra, qual seja, CT n. 009/2015 ou
justificativa expressa para não utilização; e
d) Solicitar a contratação junto ao Comitê de Contratações 1 do Senado Federal e
informar seu respectivo número sequencial do Plano de Contratação.

1

Gestão de aquisição / Planejamento / Solicitações ao Comitê de Contratações / Elaborar nova solicitação,
disponível por meio do link https://adm.senado.gov.br/contratacoes/ui/solicitacoesContratacaoDetalhe?2
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-4163 | 3303-3200 | cocvap@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A3BECF84002C6CB8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.048061/2019-48
Página 2

Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.016729/2018-89

Respeitosamente,
Revisora
(verificar assinatura digital)

Polyanna Magda Cardoso Santos Passos
Ajudante Parlamentar
De acordo.
À SPATR, para complementação de informações.
(verificar assinatura digital)

RODRIGO GALHA
Diretor da SADCON
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Secretaria de Patrimônio

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a prestação de serviços de telefonia, a partir
de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do objeto do presente Termo de Referência tem por objetivo gerar as
especificações técnicas para a substituição do objeto do Contrato nº 009/2019, em virtude
do fim de sua vigência em 14/1/2020.
2.2. Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma perspectiva de custo x benefício,
a contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração, pois busca ampliar
a qualidade dos serviços prestados atualmente com um custo menor adotando o modelo de
pacote de serviços (ligações locais e longa distância nacional não tarifadas utilizando o CSP
da operadora contratada). Tal modelo já é há muito tempo adotado no varejo e no mercado
corporativo, passando a ser utilizado também no mercado governo, após o sucesso do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central
de Compras do MPOG.
2.3. Considera-se, ainda, que as especificações exigidas neste Termo de Referência para o
objeto da contratação são aquelas estritamente necessárias para garantir o atendimento do
interesse da Administração, sem comprometer de forma injustificada a competividade do
certame, uma vez que todas as operadoras autorizadas a prestar o SMP em território
nacional têm condições de atender as exigências estabelecidas neste instrumento.

2.4. Relação entre demanda prevista e a quantidade solicitada
2.4.1. O contrato atualmente vigente prevê até 500 (quinhentas) linhas de voz/dados e 500
(quinhentas) linhas de dados; para este Termo de Referência, propomos agora uma
redução para 400 (quatrocentas) linhas de voz/dados e 300 (trezentas) linhas de dados,

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
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que melhor reflete a demanda atual, sabendo que temos hoje ativas 280 (duzentas e
oitenta) linhas de voz/dados e 85 (oitenta e cinco) linhas de dados.
2.5. Possíveis riscos, caso não se contrate o objeto solicitado, e benefícios esperados com a
contratação
2.5.1. Informa-se que, caso essa não venha a ser realizada, a Administração estará sujeita ao
seguinte risco: interrupção total do serviço de telefonia móvel hoje disponibilizado aos
Senadores e a servidores previamente autorizados pela Diretoria-Geral.
2.5.2. Por fim, cumpre ressaltar que, com a contratação do objeto deste Termo de Referência,
espera-se alcançar os seguintes benefícios à Administração: i) maior disponibilidade e
flexibilidade de meio de comunicação aos Senadores e servidores; ii) interação com os
sistemas eletrônicos institucionais em qualquer lugar e a qualquer tempo.
2.6. Contratos / Atas de Registro de Preço que serão substituídas com a contratação
Nº Contrato / ARP

Término da

Objeto

vigência

Contrato nº 0009/2015 Contratação de empresa especializada para a prestação 14/1/2020
de serviços de telefonia a partir de terminais móveis,
nas modalidades SMP e STFC, na forma de um Plano
Corporativo, com software de gerenciamento das
linhas que possibilite o controle de uso dos acessos do
SMP por parte do SENADO FEDERAL, incluindo a
disponibilização dos aparelhos telefônicos móveis em
comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
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3. FORMA DE CONTRATAÇÃO
3.1. Modalidade de licitação
3.1.1. Será adotada a modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, em razão de o objeto da
presente contratação poder ser classificado como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, consoante preceituam a Lei nº 10.520/02, assim
como o art. 2º, caput e §1º, e o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.4540/05.
3.2. Critério de julgamento das propostas
3.2.1. Será adotado o critério de julgamento “menor preço”, sendo declarada vencedora do
certame a proposta que, atendidas as especificações do edital, ofertar o menor preço
para o objeto da licitação, nos termos do art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/1993.
3.3. Critério de adjudicação
3.3.1. Será adotado o critério de adjudicação “global”, tendo em vista a existência dos
seguintes fatores que justificam o agrupamento dos itens em um único grupo:
i)
a contratação conjunta dos serviços de telefonia locais (VC1),
longa distância nacional (VC2 e VC3) e internacional (LDI) num
único lote se justifica pela alta complexidade em definir quando
utilizar o Código de Seleção de Prestadora (CSP) de diferentes
operadoras, um para chamadas VC1, VC2 e VC3 e outro para
LDI, o que resultaria em maiores custos para a contratação;
ii)
a contratação proposta é, basicamente, uma solução única,
composta dos serviços de voz (local, LDN e LDI) e dados
móveis, não havendo nenhum ganho técnico ou econômico em
seu fracionamento em mais de um fornecedor;
iii)
o grande benefício da contratação conjunta dos serviços de
telefonia móvel advém da utilização do poder de compras
agregado do governo. Na medida que aproveita as oportunidades
de economia de escala, o Senado pode obter melhores preços
junto ao mercado, reduzindo seus custos.
3.4. Opção pela utilização ou não do Sistema de Registro de Preços
3.4.1. Não será utilizado o Sistema de Registro de Preços na presente contratação, tendo em
vista o não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.
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3.5. Aplicação do tratamento diferenciado previsto no art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas
3.5.1. O objeto de Termo de referência não se enquadra nas condições previstas no art. 48 da
Lei Complementar nº 123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas.
3.5.2. Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Desta
forma, conforme inteligência do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar supracitada,
não há que ser concedido o tratamento diferenciado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.
3.6. Permissão ou vedação quanto à participação de consórcios
3.6.1. A participação de consórcios no certame que se originará do presente Termo de
Referência será permitida, em razão de possibilitar uma maior competividade e ampla
concorrência. Por exemplo: operadoras focadas em serviço móvel poderiam se
consorciar com outras operadoras focadas em serviços fixo (em geral, fazem parte de
um mesmo grupo econômico) para concorrer em licitações que isoladamente teriam
pouca ou nenhuma capacidade de concorrer.
3.6.2. Nesse sentido, será admitida a participação de consórcios na licitação que se originar
deste Termo de Referência, desde que observadas as condições estabelecidas a seguir:
A.1.
Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser
apresentado pela licitante compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da
empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas
neste edital e será a representante das consorciadas perante o Senado
Federal.
A.1.1.
Juntamente com o documento referido no subitem
anterior, os consorciandos deverão apresentar declaração de
compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à
anuência e aprovação do Senado Federal, visando manter válidas as
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

4
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A88C7B07002CF95C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.059216/2019-71

Secretaria de Patrimônio
A.2.
No compromisso de constituição do consórcio deverão estar
discriminadas a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária
de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase
da licitação quanto na de execução do contrato.
A.2.1.
As empresas consorciadas serão solidariamente
responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e
durante toda a vigência do contrato.
A.2.2.
O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo,
coincidir com o prazo de vigência do contrato.
A.2.3.
No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme
disposto no art. 33, §1º, da Lei nº 8.666/1993.
A.3.
Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação jurídica, fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo
que:
A.3.1.
Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada
empresa consorciada;
A.3.2.
Para fins de qualificação econômico-financeira, será
aferido para cada empresa consorciada o atendimento às respectivas
exigências estabelecidas no edital.
A.4.
As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição
de subcontratada de outra licitante.
A.5.
Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na
qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa
que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de outra
empresa consorciada.
A.6.
Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual
figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e
servidores do Senado Federal, bem como os ocupantes de cargos ou
funções comissionadas de direção do Senado Federal.
A.7.
A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o
acesso ao sistema COMPRASNET, será realizada em nome da empresa-
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líder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas
durante o certame.
A.8.
Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se
constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa
jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente
de seus integrantes
3.7. Será obrigatória a apresentação de termo de vistoria ou de declaração de dispensa de
vistoria pelas licitantes, tendo em vista a obrigatoriedade de cobertura de voz e dados,
com qualidade satisfatória, em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal
(CASF), na residência oficial da Presidência do Senado Federal e nas residências
oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309 sul, nos termos a seguir.
A.1. É facultado à licitante interessada em participar do Pregão
decorrente deste Termo de Referência, mediante prévio agendamento
junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal
(SETEMO), realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações.
A.1.1.
A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos
horários de 9:00 as 17:00, pelo telefone (61) 3303-9001.
A.1.2.
Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou
fora do prazo estabelecido.
A.1.3.
A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou
representante da pessoa jurídica interessada em participar da licitação,
que deverá comparecer municiado de identificação pessoal e do
comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
A.1.4.
A comprovação do vínculo poderá ser feita através do
contrato de trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de
prestação de serviço ou contrato social da empresa (no caso de sócio
ou gerente).
A.1.5.
Caso o vistoriador não atenda aos requisitos acima, não
será executada a vistoria.
A.2. Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria,
emitido pelo SETEMO.
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A.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará
declaração na qual dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e
qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente
o serviço nos termos de sua proposta e do edital.
A.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de
Dispensa de Vistoria será obrigatória na fase de habilitação do certame.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
4.1.
Item

Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Quant.

Unidade
de medida
Unidades

1

85

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB,
com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional
Tabela 1 – especificação técnica dos itens a serem contratados

4.2.Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço
estão apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha
de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadores
durante a sessão de pregão.
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4.3. As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3 bem como do modem 4G
estão detalhadas no Anexo I deste termo de Referência.

5. REQUISITOS DA LICITANTE
5.1. Qualificação Técnica Necessária
5.1.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar a aptidão para a
prestação dos serviços em características e prazos compatíveis com o objeto deste
Termo de Referência, mediante a apresentação de atestado(s)/ certidão(ões)/
declaração(ões) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
5.1.2. Para fim de compatibilidade serão considerados atestado(s)/ certidão(ões)/
declaração(ões) que comprovem a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas
modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional
(LDI), incluindo o fornecimento de aparelhos em comodato, por no mínimo 12 (doze)
meses.
5.1.3. O licitante deverá apresentar também Termo de Autorização, Contrato de Concessão
ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste Termo de
Referência, subscrito pela ANATEL.

6. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Tendo em vista a natureza do objeto do presente Termo de Referência, não é aplicável a
exigência de critérios e práticas de sustentabilidade.
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7. ESTIMATIVA DE CUSTO
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
Mensal (R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

1

Unidade

85

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato.

289,99

24.649,15

739.474,50

2

Unidade

315

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

157,53

49.621,95

1.488.658,50

3

Unidade

300

Assinatura mensal de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com
fornecimento de SIM CARDs e modems
4G.

174,45

52.335,00

1.570.050,00

4

Minutos

500

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e
Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria,
Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)

3,68

1.840,00

55.200,00

5

Minutos

200

Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa)

3,68

736,00

22.080,00

6

Minutos

100

Ligações LDI - Região III (Demais países
da Ásia e África)

4,00

400,00

12.000,00

7

Minutos

50

Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

4,00

200,00

6.000,00

8

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming
internacional

NA

35.000,00

1.050.000,00

166.782,10

4.943.463,00

Valor Total
Tabela 2 – Planilha de Custos
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8. REGIME DE EXECUÇÃO
8.1. Início da prestação do serviço
8.1.1. A Contratada executará os serviços objeto deste Termo de Referência, compreendendo
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP
e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir de
10/12/2019.
8.1.2. Em que pese a vigência do contrato atual até 14/1/2020, faz-se necessário que a nova
avença tenha seu efetivo início em 10/12/2019, de modo que a possível portabilidade
das linhas (caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço) seja
realizada de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
8.1.3. Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato
(Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva
dos serviços. Ou seja, deverão ser entregues até o dia 25/11/2019.
8.1.4. Havendo necessidade de realizar portabilidade de linhas (caso a vencedora do certame
não seja a atual prestadora do serviço), essa deverá ocorrer no dia 10/12/2019. Para
tanto, os SIM CARDs que serão habilitados com as linhas que serão portadas deverão
ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes da
data agendada para a portabilidade. Ou seja, deverão ser entregues até o dia
25/11/2019.
8.1.5. Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos definidos nos itens 8.1.3
e 8.1.4.
8.1.6. Inicialmente, deverão ser solicitadas:
i)
Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta)
delas para serem utilizadas com modem 4G, não haverá
necessidade de portabilidade para essas linhas;
ii)
Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e
fornecimento de smartphone do tipo I, sendo que todas elas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a
atual prestadora do serviço;
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iii)

Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de
10 GB e fornecimento de smartphone do tipo II, sendo que 150
(cento e cinquenta) delas deverão ser portadas, caso a vencedora
do certame não seja a atual prestadora do serviço;
8.1.7. Posteriormente, no decorrer da execução do contrato, poderão ser solicitadas ativações
de novas linhas, nos quantitativos máximos estabelecidos no item 4.1 e no prazo
estabelecido no item 8.7.

8.2. Requisitos técnicos
8.2.1. A Contratada deverá seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia
móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da
Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
8.2.2. A Contratada deverá prover nível de sinal satisfatório de voz e dados em todo o
Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na residência oficial da
Presidência do Senado Federal e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e
G da 309 sul.
8.2.3. A cobertura local externa da Contratada será aquela exigida pela ANATEL.
8.2.4. Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com serviços de dados com
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, incluindo a assinatura
de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea
nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps
para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
8.2.5. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a
habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com SIM CARDs,
no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e compatíveis com sua rede de
telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo Senado Federal.
8.2.6. Caso a Contratada venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento para o
Serviço Móvel Pessoal (SMP), o Senado Federal poderá solicitar a migração, sem ônus,
para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma,
que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja
descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso
contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos
acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência.
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8.2.7. O Senado Federal poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade numérica,
devendo esta manter os números utilizados pelo Senado Federal, sem ônus para aquela,
e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
8.2.8. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL
para a realização de portabilidade, após a liberação dos números pela operadora de
origem. Esse prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
8.2.9. As assinaturas mensais de linha de voz, previstas no item 4, deverão contemplar
ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer
linha fixa ou móvel, independente da operadora de destino da ligação.
8.2.10. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional
e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento,
em todo o território nacional.
8.2.11. As linhas disponibilizadas pela Contratada deverão estar configuradas para realizar
chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a necessidade de inserção do Código de
Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se, automaticamente, daquele utilizado pela
Contratada.
8.2.12. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, chamadas
originadas e recebidas fora da área de registro, SMS (Short Message Service) e MMS
(Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como correio de voz, SMS/MMS,
sem custo adicional ao Senado Federal.
8.2.13. A Contratada deverá providenciar o bloqueio das linhas móveis quando solicitado pelo
Senado Federal (suspensão temporária), no prazo estabelecido no item 8.7. Esse
bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o Senado Federal. O
reestabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte do Senado
Federal.
8.2.14. A Contratada não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida
solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da assinatura mensal pro-rata até
a data do bloqueio.
8.2.15. O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do Senado Federal.
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8.2.16. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o
serviço de troca de número e/ou troca de SIM CARD, sem qualquer ônus extra para o
Senado Federal.
8.2.17. De modo a garantir o disposto no item 8.2.15, a Contratada fornecerá ao Senado, no
início da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a
20% (vinte por cento) do total das linhas ativadas inicialmente. Esses SIM CARDs
poderão ser ativados mediante solicitação do Gestor do Contrato.

8.3. Serviço de Gerenciamento
8.3.1. A Contratada deverá disponibilizar um Portal Web de acesso via Internet que permitirá
ao Senado Federal efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas contratadas. Este
portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
i)
definir o perfil de utilização de cada linha;
ii)
agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
iii)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de voz, listados por:
a. o horário / calendário;
b. o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc.;
c. o números chamados (lista negra / lista branca);
d. limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo;
iv)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de dados,
v)
permitir que o Senado Federal realize o bloqueio/desbloqueio dos
serviços de voz e dados em roaming internacional;
vi)
disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do
contrato;
vii)
permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso
ao sistema.
8.3.2. O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para
garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta.
8.3.3. Será de responsabilidade da Contratada a manutenção, a recuperação e a segurança dos
dados do serviço de gerenciamento online.
8.3.4. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para códigos de
acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130) e similares,
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serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo
contrato.
8.3.5. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN (VC2 e VC3)
e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele por ela utilizado.

8.4. Roaming Internacional
8.4.1. O valor de roaming internacional de dados, voz e mensagens não foi definido nessa
contratação e não será objeto de lances pelas licitantes, uma vez que o preço varia muito
entre os países estrangeiros, inviabilizando a cotação pelas operadoras. Dessa forma,
será previsto o valor mensal R$ 35.000,00 para custear os gastos das linhas de voz e
dados quando em roaming internacional (valor inserido na Tabela 2 – Planilha de
Custos).
8.4.2. A Contratada deverá desabilitar o serviço de dados, voz e mensagens prestado na
condição de roaming internacional, permitindo suas ativações somente mediante
solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar facilidade de autogestão para
que o próprio Senado Federal o faça. Tal solicitação deverá especificar o código de
acesso, o período da viagem e os países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
8.4.3. A Contratada deverá informar ao Senado Federal, sempre que solicitado, os países que
possuem acordo de roaming internacional automático, seja direta ou indiretamente.
8.4.4. Os custos do serviço de roaming internacional, para qualquer localidade, deverão ser
faturados em moeda nacional.
8.4.5. O Senado federal poderá, quando da necessidade de liberação de voz e dados
internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional, objetivando a
obtenção de redução de custos.
8.4.6. A Contratada deverá liberar o serviço roaming internacional em até 24 (vinte e quatro)
horas a contar da solicitação do Senado Federal, conforme disposto no item 8.7 – Níveis
de Serviço.
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8.5. Comunicação
8.5.1. A Contratada deverá credenciar, por escrito, junto ao Senado Federal, um Consultor
com poderes de decisão para representá-la, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
8.5.1.1. O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis após a assinatura do contrato.
8.5.1.2. No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a Contratada deverá comunicar ao Gestor do Contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
8.5.2. A Contratada, por intermédio de seu Consultor credenciado junto ao Senado Federal,
deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Gestor do Contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua solicitação.
8.5.3. A Contratada deverá comunicar ao Senado Federal, por escrito, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
8.5.4. 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 Senado Federal.
8.5.5. A Contratada deverá 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 Senado Federal um
atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, aceitando-se a
disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center para atendimento
específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que respeitados os Níveis
de Serviços descritos no item 8.7.

8.6. Dos dispositivos cedidos em comodato
8.6.1. A Contratada deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4 G – necessários à prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência.
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8.6.2. A especificação técnica detalhada dos dispositivos que deverão ser entregues ao Senado
Federal consta do Anexo I a este Termo de Referência.
8.6.3. Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de Telecomunicações do Senado
Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Brasília
– DF, no horário das 9:00 às 17:00 h.
8.6.4. Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e homologados
pela ANATEL. Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
8.6.5. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de
operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a Contratada obrigada a
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos.
8.6.6. Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos serviços, em
10/3/2021, a Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.7. Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30 (trinta) meses, a
Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos dispositivos dos tipos
1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.8. O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será informado à
Contratada, pelo Gestor do Contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo estipulado para a
realização das substituições previstas nos itens 8.6.6 e 8.6.7 deste Termo de Referência.
8.6.9. A Contratada deverá fornecer, a título de back-up para casos de defeito, extravio, perda,
furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades em funcionamento de
cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao
próximo número inteiro.
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8.6.10. Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos, a Contratada deverá
providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato, acompanhado do respectivo Boletim de
Ocorrência (BO). A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e
modelo.
8.6.11. Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto ou roubo, a
Contratada deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da reposição do
dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para que o
Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.12. Na hipótese de defeito dos dispositivos, a Contratada deverá:
i)
providenciar o reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a
contar da comunicação do fato pelo Gestor do Contrato; ou
ii)
providenciar a reposição do dispositivo, por outro de mesma
marca e modelo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato;
8.6.13. Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos, independente da Contratada optar pelo
reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se o
defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada.
8.6.14. Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertos pela garantia, não haverá nenhum ônus
para o Senado Federal.
8.6.15. Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a Contratada deverá
emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega do dispositivo reposto ou
reparado ao Senado Federal, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo
reposto ou do reparo efetuado, para que o Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.16. O ressarcimento previsto no subitem 8.6.15 está condicionado à apresentação de laudo,
no prazo estipulado no subitem 8.6.13. Ou seja, a não apresentação do laudo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada,
exime o Senado federal de qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos
aparelhos danificados.
8.6.17. A não apresentação do laudo no prazo não isenta a Contratada a reparar ou repor os
aparelhos danificados, nos prazos previstos no subitem 8.6.12.
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8.6.18. Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do
Contrato poderá optar para que o Senado Federal restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à Contratada. Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à
operadora a Nota Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
8.6.19. Os dispositivos deverão ser devolvidos à Contratada, em funcionamento, em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato, no mesmo endereço da entrega.

8.7. Nível de Serviço
8.7.1. O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
8.7.2. A Contratada deverá atender os prazos definidos na Tabela 3, durante a execução do
contrato que se originar deste Termo de Referência.
8.7.3. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta por
cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços básicos
(trafegar dados, originar ou receber chamadas).
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias

A contar do início da liberação dos números
pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do aparelho
e SIM CARD)

10 dias

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do
Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor
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Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

5 dias

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

10 dias

A contar da solicitação do gestor

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto ou
roubo

20 dias

A contar da comunicação do gestor, em
conjunto com a apresentação do BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto
ou não pela garantia

30 dias

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Tabela 3 – Prazos para atendimento

8.8. Glosas por descumprimento do Nível de Serviço acordado
8.8.1. No caso de descumprimento dos prazos previstos no subitem 8.7, a Contratada estará
sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal faturado, para cada ocorrência
de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e condições descritas na Tabela 4.
8.8.2. A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
Atividade

Percentual

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%
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Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

NA

Não
será
aplicada
glosa,
mas
o
reparo/reposição ocorrerá sem ônus para o
Senado Federal

Apresentação de informações ou esclarecimentos

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Tabela 4 – Glosas por descumprimento de prazos

8.8.3. Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês seja igual ou superior
a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial do objeto e a
Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item 16.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será emitido termo circunstanciado de
aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada (padrão FEBRABAN) e
verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. São obrigações da contratada, além de outras previstas no instrumento convocatório e
seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:
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10.1.1. Manter, durante a execução do ajuste, as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação.
10.1.2. 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.
10.1.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver.
10.1.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas com a execução do ajuste.
10.1.5. Manter, durante a realização de serviços nas dependências do Senado Federal, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso.
10.1.6. Manter preposto para este ajuste que irá representá-la sempre que for necessário.
10.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Senado Federal ou a terceiros, por
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução do
instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência.
10.1.8. Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Termo de
Referência, salvo autorização específica do Senado Federal.
10.1.9. Não ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações do ajuste a terceiros.
10.2. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo
empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e exclusivamente pela
Contratada e a ela vinculados.
10.3. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência as
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n°
8.078/1990.
10.4. A Contratada deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das conversações realizadas
por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
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10.4.1. 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.
10.4.2. A Contratada deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de manutenção
de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no Senado Federal em razão do
trabalho vinculado ao contrato assinado.
10.4.3. O modelo do termo de confidencialidade a ser utilizado está no Anexo II desse Termo
de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DO SENADO FEDERAL
11.1. Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a Contratada possa
cumprir as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, atinentes ao objeto contratual.
11.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
11.4. Responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o prazo
da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa)
e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância nacional e longa
distância internacional, respectivamente.
11.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados pelo Senado Federal, não devem ser interrompidos.
11.6. Deverá o Senado Federal, representado por gestores Titular e Substituto, devidamente
designados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato que se
originará deste Termo de Referência, inclusive:
11.6.1. Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se torne necessária.
11.6.2. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas no contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela Contratada.
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11.6.3. Aplicar glosa quando descumprido qualquer item constante do Acordo de Nível de
Serviço (ANS) pactuado.
11.6.4. Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos públicos
competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de
haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao Erário.
11.6.5. Comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade
observada na prestação dos serviços.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. 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.
12.2. A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em arquivo
eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos FEBRABAN
V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo, sendo que o pagamento
poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura, ou por Ordem
Bancária.
12.3. Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a zero hora
do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
12.4. Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação à
Contratada e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
12.5. A Contratada, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo de 60 (sessenta)
dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar apurações e comunicar o
resultado ao Senado Federal. Caso a Contratada não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
12.6. Constatada a improcedência da reclamação, nova fatura ou boleto para recuperação de
glosa deverá ser emitida com nova data de vencimento, respeitando a antecedência prevista
no subitem 12.2.
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12.7. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura de
Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente os fatos à Contratada,
para que seja feita a glosa do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros
meios quando se tratar do último mês do contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

13. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1. O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência por 30 (trinta) meses
consecutivos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,
até o limite de 60 (sessenta) meses a critério das partes e mediante termo aditivo, observado
o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
13.2. Esse prazo de 30 (trinta) meses foi estipulado de modo a permitir às operadoras de
telefonia realizar a amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços
dos serviços sejam onerados além do necessário para a equalização dos investimentos
efetuados.
13.3. A caracterização do serviço objeto deste Termo de Referência como sendo de prestação
continuada se deve à atual imprescindibilidade do serviço de telefonia móvel como meio
de comunicação, que, por suas características únicas, pode ser utilizado a qualquer tempo
e em qualquer lugar, garantido agilidade no tratamento de informações necessárias às
atividades parlamentares.
13.4. Caso as partes não se interessem pela prorrogação do contrato, deverão manifestar sua
vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual.
13.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

14. REAJUSTE
14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
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14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de
tarifas, essas serão estendidas ao Senado Federal, a partir da mesma data-base.

15. GARANTIA CONTRATUAL PREVISTA NO ART. 56 DA
LEI Nº 8.666/1993
15.1. Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 para a
presente contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015.

16. SANÇÕES CONTRATUAIS
16.1. Decorrido o prazo previsto para o início do contrato decorrente deste Termo de
Referência, sem que a Contratada dê início à prestação do objeto, conforme os prazos
estabelecidos neste TR, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada,
cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global
do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no contrato,
observando-se os critérios estabelecidos naquele instrumento.
16.2. Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de alguma parcela, ou
sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a Contratada à multa de 0,1% (um décimo
por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
16.3. Findo o prazo limite previsto no item 16.1, sem adimplemento da obrigação, aplicar-seá, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato, observando-se os critérios constantes naquele instrumento,
podendo ainda o Senado Federal, a seu critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa,
quando for o caso, e impor outras sanções legais cabíveis.
16.4. Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos itens 16.1 e 16.2, a critério do Senado
Federal, o contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
16.5. As multas previstas neste item 16, somadas todas as penalidades aplicadas, não poderão
superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato,
ressalvadas as hipóteses especiais previstas no contrato.
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16.6. A reincidência na aplicação do percentual máximo previsto no item anterior poderá
ensejar a rescisão unilateral do contrato.
16.7. Além das multas previstas nos itens anteriores, o contrato poderá ser rescindido
unilateralmente, ficando ainda a Contratada sujeita à multa correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global do contrato, fixada, a critério do Senado Federal, em função da
gravidade apurada.
16.8. As demais hipóteses e condições de sanção deverão seguir as disposições da minutapadrão de edital.

17. INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO
CONTRATO
17.1. A gestão do Contrato que se originar deste Termo de Referência ficará a cargo do Chefe
do Serviço de Telecomunicações Móveis (SETEMO/COOTELE/SPATR).
17.2. Da mesma forma, o Gestor Substituto deverá ser o Substituto daquele Chefe de Serviço.

18. NÚMERO SEQUENCIAL DO PLANO DE
CONTRATAÇÕES.
18.1. Conforme informação obtida no Sistema de Gestão de Aquisições o número da
contratação é o 2019.0211.

19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
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De acordo.
[assinado eletronicamente]
Charles Barbosa Oliveira
Chefe do SETEMO Substituto
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Cassio Murilo Rocha
Diretor da SPATR
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS DOS DISPOSITIVOS A SEREM
FORNECIDOS EM COMODATO
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo

Tamanho e peso

Altura: 150,9 mm - Largura: 75,7 mm - Espessura: 8,3 mm
Peso: 194 gramas
Tela Liquid Retina HD;

Tela

Tela LCD sem bordas Multi-Touch com tecnologia IPS de 6,1 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Proteção Scratch-resistant glass
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Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels
Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tamanho e peso

Altura: 157,6 mm - Largura: 74,1 mm - Espessura: 7,8 mm
Peso: 175 gramas
Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;

Tela

Proteção Gorilla Glass 6
Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Câmera

Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;
Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelo de Referência – Samsung Galaxy J8
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de
Voz e dados

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz;
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.2;
GPS, Glonass, Beidou

Sistema
Operacional
Bateria

Android 9 Samsung One UI Pie
Lítio – 3500 mAh

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

30
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A88C7B07002CF95C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.059216/2019-71

Secretaria de Patrimônio
Processamento

Processador 1.8 GHz 8 Core
Chipset Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tamanho e peso

Altura: 159,2 mm - Largura: 75,7 mm - Espessura: 8,2 mm
Peso: 177 gramas

Tela

Tela LCD Super AMOLED de 6 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1480 x 720 pixels a 274 ppp

Câmera

Câmera traseiras múltiplas 16 MP e 5 MP;
Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080);
Estabilização de imagem para vídeo

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e 10;
e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software de
instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

31
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A88C7B07002CF95C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.059216/2019-71

Secretaria de Patrimônio

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE

A empresa ______________________________________________ pessoa jurídica estabelecida na
___________________________

(endereço),

inscrita

no

CNPJ/MF

com

o

nº

_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos,
doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de
informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita as regras, condições e
obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a necessária

e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado Federal revelada à
EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos,
especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio, processos, projetos conceitos de
produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários das linhas telefônicas, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não outorgadas, preço e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou
comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a

terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa
da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as informações restritas reveladas,
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devendo cientifica-los da existência deste Termo e de natureza confidencial das informações restritas
reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal qualquer

violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar, veicular

publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou informações
contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações de que

tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade dos dados
trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de telecomunicação,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal. E, por aceitar todas
as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina o
presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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FONTES DE PESQUISA

Pesquisa de Preço

FONTE DE PESQUISA DE PREÇOS
Objeto: Prestação do SMP
Data: 29 de março de 2019

Processo: 00200.016729/2018-89

Empresas consultadas para cotação que APRESENTARAM propostas:
Nº

Data

CNPJ

Nome do Fornecedor
e (ou) Empresa

DDD

Telefone

Fax

E-mail

61

991236299

-

hider@embratel.com.br

-

mario.bicalho@oi.net.br
carlos.kato@telefonica.com

Contato

1

18/04/19

02.558.157/0001-62

Claro Brasil

Hider Vinicius Goeking

2

25/03/19

05.423.963/0001-11

Oi Móvel

61

34158867

3

17/04/19

02.558.157/0001-62

Telefonica Brasil

61

999860015

4

04/12/15

26.989.715/0050-90

PGR - Ministério Público
Federal - Contrato nº
60/2015

-

-

-

-

-

5

09/07/18

00.509.968/0001-48

Tribunal
Superior
do
Trabalho - Contrato PE035/2018

-

-

-

-

-

6

31/12/18

00.488.478/0001-02

Superior Tribunal de Justiça
- Contrato nº 88/2018

-

-

-

-

-

Mario Lucio Bicalho
Carlos Eduardo Kato

1 empresa consultada para cotação NÃO APRESENTOU proposta (TIM Celular)

FONTES DE PESQUISA

Senado
Federal
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COTAÇÕES

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - VALORES UNITÁRIOS
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - VALORES UNITÁRIOS (R$)
Item

Discriminação do serviço (especificações)

Qtde.

Un.
Claro Brasil

Telefonica Brasil

Oi Móvel

PGR - Ministério Tribunal Superior do Superior Tribunal de
Público Federal - Trabalho - Contrato Justiça - Contrato nº
Contrato nº 60/2015
PE-035/2018
88/2018

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

450,00

650,00

289,99

NA

128,89

171,59

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

400,00

450,00

109,99

157,53

98,89

NA

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

249,00

349,90

99,90

90,52

NA

NA

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

4,50

3,36

5,00

1,63

1,50

4,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

7,30

3,36

5,00

1,63

1,50

4,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

10,20

3,36

5,00

1,63

4,00

4,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

15,45

3,36

5,00

1,63

4,00

4,00

Legenda:

COTAÇÕES

N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.
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TOTAL MENSAL POR ITEM

Pesquisa de Preço

TOTAL MENSAL POR ITEM
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - TOTAL MENSAL POR ITEM (R$)
Item

Discriminação do serviço (especificações)

Qtde.

Un.
Claro Brasil

Oi Móvel

Telefonica Brasil

PGR - Ministério Tribunal Superior do Superior Tribunal de
Público Federal - Trabalho - Contrato Justiça - Contrato nº
Contrato nº 60/2015
PE-035/2018
88/2018

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

38.250,00

55.250,00

24.649,15

NA

10.955,65

14.585,15

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

126.000,00

141.750,00

34.646,85

49.621,95

31.150,35

NA

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

74.700,00

104.970,00

29.970,00

27.156,00

NA

NA

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

2.250,00

1.680,00

2.500,00

815,00

750,00

2.000,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

1.460,00

672,00

1.000,00

326,00

300,00

800,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

1.020,00

336,00

500,00

163,00

400,00

400,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

772,50

168,00

250,00

81,50

200,00

200,00

244.452,50

304.826,00

93.516,00

-

-

-

TOTAL MENSAL
Legenda:

TOTAL MENSAL POR ITEM

N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.
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TOTAL 30 MESES POR ITEM

Pesquisa de Preço

TOTAL ANUAL POR ITEM
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - TOTAL 30 MESES POR ITEM (R$)
Item

Discriminação do serviço (especificações)

Qtde.

Un.
Claro Brasil

1

2

3

4

5

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e
MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20 GB e
fornecimento de smartphone tipo 1 em comodato
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e
MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10
GB, com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai,
Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia,
Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca,
Portugal, França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e
da Europa)

PGR - Ministério
Tribunal Superior do Superior Tribunal de
Público Federal Trabalho - Contrato Justiça - Contrato nº
Contrato nº 60/2015
PE-035/2018
88/2018

Oi Móvel

2.550 Unidades

1.147.500,00

1.657.500,00

739.474,50

NA

328.669,50

437.554,50

9.450 Unidades

3.780.000,00

4.252.500,00

1.039.405,50

1.488.658,50

934.510,50

NA

9.000 Unidades

2.241.000,00

3.149.100,00

899.100,00

814.680,00

NA

NA

15.000

Minutos

67.500,00

50.400,00

75.000,00

24.450,00

22.500,00

60.000,00

6.000

Minutos

43.800,00

20.160,00

30.000,00

9.780,00

9.000,00

24.000,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

3.000

Minutos

30.600,00

10.080,00

15.000,00

4.890,00

12.000,00

12.000,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

1.500

Minutos

23.175,00

5.040,00

7.500,00

2.445,00

6.000,00

6.000,00

7.333.575,00

9.144.780,00

2.805.480,00

-

-

-

TOTAL ANUAL
Legenda:
N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.

TOTAL 30 MESES POR ITEM
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ESTIMATIVA DE DESPESAS

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Estatísticas das Cotações Obtidas
Discriminação dos materiais (especificações)

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

128,89

289,99

338,09

214,25

63%

289,99

24.649,15

739.474,50

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

98,89

157,53

243,28

168,27

69%

157,53

49.621,95

1.488.658,50

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

90,52

174,45

197,33

124,96

63%

174,45

52.335,00

1.570.050,00

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça,
Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

1,50

3,68

3,33

1,47

44%

3,68

1.840,00

55.200,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

1,50

3,68

3,80

2,19

58%

3,68

736,00

22.080,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

1,63

4,00

4,70

2,92

62%

4,00

400,00

12.000,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

1,63

4,00

5,57

4,97

89%

4,00

200,00

6.000,00

Qtde.

Un.

Preço Estimado (R$)

Item

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão Coef. Variação
(R$)
(1)

Unitário
(2)

Total Mensal

Total 30
Meses

129.782,10
3.893.463,00

TOTAL MENSAL ESTIMADO
TOTAL 30 MESES ESTIMADO
(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço Médio Unitário (PMU). É resultado da divisão entre o DP e o PMU.

(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes de igual
tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:

ESTIMATIVA DE DESPESAS

Pesquisa de mercado

Elaboração da planilha de cálculo

Responsável

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS
CHEFE DO SETEMO

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS
CHEFE DO SETEMO

MÁRCIO RODRIGO G. REIS
CHEFE DO SETEMO
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Proposta de Serviços de Telecomunicações

Brasília, 18 de Abril de 2019

Ao SENADO FEDERAL
Aos cuidados DO Sr. Márcio Rodrigo Guerra Reis

Prezado,

Apresentamos nossa proposta para prestação do Serviços de Telefonia Móvel Pessoal
(SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) com acesso à Internet Banda
Larga móvel, por meio de smartphones, disponibilizados a FUNAI em regime de comodato,
com cobertura mínima em 80% (oitenta por cento) dos municípios em todas as Unidades da
Federação, pelo período de 12 (doze) meses.
Obs.: Poderes outorgados por procuração para firmar contrato.
Declaramos que o prazo de validade desta proposta orientativa é de 10 (DEZ) dias a
partir da data de sua apresentação.

Declaramos, expressamente, que nos preços estão incluídos todos os custos e
despesas tais como e sem se limitar a: custos diretos ou indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, materiais, serviços, uniformes, seguros, treinamento, equipamento, softwares,
suprimentos, insumos, encargos sociais, trabalhistas, lucro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto do Projeto Básico.

O fornecimento do serviço está condicionado à viabilidade técnica no local de
implantação do mesmo, a ser confirmada previamente à contratação.

Claro Brasil
SCS Qd. 5 Bloco D, 3º andar - Brasília - CEP: 70.328-900
xxxxx xxxxxx. x. xx xxxx
T.: +55 21 61 2106.xxxx |
fpaulas@embratel.com.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 512E20C1002CFE4D.
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Proposta de Serviços de Telecomunicações

PLANILHA DE PREÇOS

Item

Descrição

Quant.

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de
1 SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20
GB e fornecimento de smartphone tipo 1 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de
2 SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10
GB e fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB, com fornecimento de SIM CARDs e
3
modems 4G.

Valor unitário
(R$) com impostos

Valor mensal
(R$) com
impostos

Valor total (R$)
com impostos para
30 meses

85 R$

450,00 R$

38.250,00 R$

1.147.500,00

315 R$

400,00 R$

126.000,00 R$

3.780.000,00

300 R$

249,00 R$

74.700,00 R$

2.241.000,00

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá,
4 Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália,
Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália) – minutos

500 R$

4,50 R$

2.250,00 R$

67.500,00

5 Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa) - minutos

200 R$

7,30 R$

1.460,00 R$

43.800,00

6 Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África) – minutos
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não listados nas regiões anteriores) 7
minutos

100 R$

10,20 R$

1.020,00 R$

30.600,00

50 R$

15,45 R$

772,50 R$

23.175,00

Valor total

Item

R$ 244.452,50

R$ 7.333.575,00

Observações

1 Referencial de aparelho: 70 iPhones XR - 128 Gb / 15 Galaxy S10+ - 128 Gb

2 Referencial de aparelho: Samsung J8 - 64 Gb
3 200 linhas apenas com o fornecimento de SIM CARD e 100 com fornecimento de SIM CARD e modem 4G

EMPRESA: CLARO S/A
TELEFONE: 61 2106 7389

CNPJ: 40.432.544-0001-47
FAX:

CONTATO: Hider Goeking

Att.

Claro Brasil
SCS Qd. 5 Bloco D, 3º andar - Brasília - CEP: 70.328-900
xxxxx xxxxxx. x. xx xxxx
T.: +55 21 61 2106.xxxx |
fpaulas@embratel.com.br
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PROPOSTA ORIENTATIVA DE PREÇOS
Ao
Senado Federal no Distrito Federal
A/C do Senhor Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço.

Prezado Senhor Márcio,
Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a contratação de serviço móvel pessoal
(SMP), na forma de telefonia celular e acesso à internet, com fornecimento de aparelhos e acessórios,
conforme tabela abaixo:

Item

Descrição

1

Assinatura
mensal de
linha de voz,
com ligações
locais (VC1) e
LDN (VC2 e
VC3)
ilimitadas,
envio de
SMSs e
MMSs
ilimitados,
acesso à
caixa postal /
secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia de
dados de 20
GB e
fornecimento
de
smartphone
tipo 1 em
comodato.

Valor
Valor total
mensal (R$)
(R$) com
Quantidade
com
impostos para
impostos
30 meses

85

R$ 55.250,00

R$
1.657.500,00

Observações

Referencial de aparelho: 70
iPhones 8 - 256 Gb / 15 Galaxy
S9 - 128 Gb
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2

3

4

Assinatura
mensal de
linha de voz,
com ligações
locais (VC1) e
LDN (VC2 e
VC3)
ilimitadas,
envio de
SMSs e
MMSs
ilimitados,
acesso à
caixa postal /
secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia de
dados de 10
GB e
fornecimento
de
smartphone
tipo 2 em
comodato.
Assinatura
mensal de
linha de
dados, com
franquia de
10 GB, com
fornecimento
de SIM
CARDs e
modems 4G.
Ligações LDI Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai, EUA
(exceto Havai
e Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,

315

R$
141.750,00

R$
4.252.500,00

Referencial de aparelho:
Samsung J6 - 64 Gb

300

R$
104.970,00

R$
3.149.100,00

200 linhas apenas com o
fornecimento de SIM CARD e
100 com fornecimento de SIM
CARD e modem 4G

500

R$ 1.680,00

R$ 50.400,00
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5

6

7

Dinamarca,
Portugal,
França,
Espanha,
Itália, Reino
Unido,
Irlanda,
Alemanha,
Suíça, Grécia,
Israel, Japão,
Coréia do
Sul, China e
Austrália)
Ligações LDI Região II
(Demais
países das
Américas e
da Europa)
Ligações LDI Região III
(Demais
países da
Ásia e África)
Ligações LDI Região IV
(Demais
países da
Oceania e
territórios
não listados
nas regiões
anteriores)
Valor total

200

R$ 672,00

R$ 20.160,00

100

R$ 336,00

R$ 10.080,00

50

R$ 168,00

R$ 5.040,00

R$
304.826,00

R$
9.144.780,00

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos
sociais, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas;
**Será necessário que o Edital permita a participação de Empresas em Regime de Consórcio, mesmo
que estas sejam do mesmo Grupo Controlador;
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação;
Prazo de Entrega dos Serviços: 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Contrato;
Prazo Contratual: 30 (trinta) meses, a partir da data de assinatura do Contrato.
Dados da Empresa:
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O Serviço Móvel Pessoal (SMP) será prestado pelo Consórcio formado pelas seguintes empresas:

Dados dos Representantes Legais que irão assinar o Termo de Contrato:
Carlos Alberto da Costa Barbosa, Brasileiro, casado, Gerente de Vendas, Documento de Identidade
do Representante: 3041967 SSP/DF e CPF do Representante: 208.353.021-72; e Mário Lúcio da
Silveira Bicalho, Brasileiro, casado, Executivo de Negócios, Documento de Identidade do
Representante: 388690 SSP/MG e CPF do Representante: 232.528.396-87.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio dos
telefones (061) 3415-8867 – e-mail: mario.bicalho@oi.net.br – Mário Lúcio Bicalho – Executivo de
Negócios Governo Federal ou (61) 984919494 – e-mail: diego.duque@oi.net.br – Diego Duque - Analista
Comercial.
Brasília, 25 de março de 2019.
Atenciosamente,
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Secretaria de Patrimônio - SPATR
Coordenação de Telefonia - COOTELE
Serviço de Telecomunicações Móveis – SETEMO

Brasília, 17 de abril de 2019.
Ao Senado Federal
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço – SETEMO
Gestor do Contrato nº 9/2015
E-mail: marcior@senado.gov.br
Tel.: (61) 3303-1222
Enviamos abaixo orçamento para contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados),
nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30 meses, com vistas à substituição do Contrato nº 0009/2015,
que terá sua vigência encerrada em 14/1/2020.

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
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Coordenação de Telefonia - COOTELE
Serviço de Telecomunicações Móveis – SETEMO

EMPRESA: TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONE: (61) 999860015

CNPJ: 02.558.157/0001-62
FAX:

TELEFONE: (61) 999860015
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
Valor mensal (R$)
com impostos

Valor total (R$) com
impostos para 30 meses

Item

Descrição

Quantidade

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20
GB e fornecimento de smartphone tipo 1 em comodato.

85

R$

289,99

R$

739.474,50

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10
GB e fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato.

315

R$

109,99

R$

1.039.405,50

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB, com
fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

R$

99,90

R$

899.100,00

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)

500

R$

5,00

R$

75.000,00

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
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Observações

Referencial de aparelho: 70 iPhones 8 - 256 Gb / 15
Galaxy S9 - 128 Gb

Referencial de aparelho: Samsung J6 - 64 Gb
200 linhas apenas com o fornecimento de SIM CARD e
100 com fornecimento de SIM CARD e modem 4G
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5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)

200

R$

5,00

R$

30.000,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

R$

5,00

R$

15.000,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

50

R$

5,00

R$

7.500,00

R$

2.805.480,00

Valor total

Agradecemos a atenção,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA
Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
+55 61 99986-0015
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

)

'

CONTRATO PE-035/2018 - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, ROAMING NACIONAL

...

E ROAMING INTERNACIONAL, NO SISTEMA
DIGITAL PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE
DISPOSITIVOS

MÓVEIS.

(Processo

TST

N.0

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

502.147/2018·5).

O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 0

00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, Brasília, DF, CEP
70070-600, telefone geral (61) 3043-4300, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste
ato representado pelo Diretor-Geral da Secretaria, GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO, e a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 02.558.157/0001-62, com sede na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos, n° 1376, Cidade Monções, São Paulo, SP, CEP 04571-936, e filial no SCS quadra

2, n° 226, edifício Vivo, Brasília, DF, CEP 70.312-900, telefone (61) 3962-7616/99304-3948, e-mail
virginia.lins@telefonica.com,

doravante

denominada

simplesmente

CONTRATADA,

neste

ato

representada pelos Procuradores, FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES, portador do RG n° 1.158.676 SSP/DF
e CPF n° 490.603.251-68 e FAUSTO LUIZ MARTINS PIRES JUNIOR, portador do RG n° 3.266.623-2
IFP/RJ e CPF no 436.242.437-72, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico n. 0 035/2018,
publicado no Diário Oficial da União do dia 7 de junho de 2018, e a respectiva homologação, que consta
no Processo Administrativo TST n. 0 502.147/2018-5, celebram o presente contrato, observando-se as
normas constantes na Lei Complementar n. 0 123/2006, nas Leis n.0 8.666/93, 10.520/2002, 8.078/90 e

9.784/99 e nos Decretos n. 0 5.450/2005 e 8.538/2015, e ainda, mediante as cláusulas a seguir
enumeradas.
CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO
O objeto deste contrato é a prestação de serviço móvel pessoal, roaming nacional e
roaming internacional, no sistema digital pós-pago, com fornecimento de dispositivos em comodato, nos
termos e condições constantes neste contrato, seus anexos e no edital.
Item

2

Especificação
SMP - (Serviço Móvel Pessoal): para comunicação de voz e dados,
originados em terminais móveis com tecnologia digital, com as
características de serviço pós-pago, para prestação de serviço nas áreas
com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo
de roaming de voz e dados (nacional e internacional), com os serviços
definidos neste contrato e outros servi os definidos no re ulamento do
SMP LDN- (Serviço Móvel Pessoal): Prestação de serviço telefônico na
modalidade Longa Distância Nacional, por meio de ligações telefônicas
originadas dos terminais móveis e destinadas a linhas fixas/móveis
situadas em todas as regiões do Plano Geral de Outorgas,
re ulamentado ela ANATEL, inclusive chamados do ti o 0300.

Valor total R$

397.375,45

29.486,30
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3

SMP LDI - (Serviço Móvel Pessoal): Prestação de Serviço Telefônico na
modalidade Longa Distância Internacional, com uso de auxílio de
operador ou não, por meio de ligações telefônicas originadas dos
terminais móveis (SMP) e destinadas a linhas fixas e móveis localizadas
nos países em que exista acordo de interconexão das redes.
Valor Total

11.688,50

438.550,25

Subcláusula primeira. As especificações técnicas do objeto constam nos anexos deste
contrato:
I.

Anexo I - Especificações técnicas para prestação do Serviço Móvel Pessoal;

11.

Anexo 11 - Características técnicas e condições para o fornecimento dos dispositivos
móveis;

111.

Anexo 111 - Perfil de tráfego e preços propostos.
Subcláusula segunda. Do regime de contratação: o objeto do presente instrumento

será executado por empreitada por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n. 0 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA· DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato será a partir da assinatura até de 12 (doze) meses, a
contar do recebimento definitivo da portabilidade numérica, e poderá ser prorrogado mediante termo
aditivo por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 {sessenta) meses, com fundamento no art. 57,
inc. 11, da Lei n. 0 8.666/93.
Subcláusula primeira. A pelo menos cento e vinte dias do término da vigência deste
instrumento, o Contratante expedirá comunicado à Contratada para que esta manifeste, dentro de três dias
contados do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação do contrato.
Subcláusula segunda. Se positiva a resposta, o Contratante providenciará, no devido
tempo, o respectivo termo aditivo.
Subcláusula terceira. A resposta da Contratada terá caráter irretratável, portanto ela não
poderá, após se manifestar num ou noutro sentido, alegar arrependimento para reformular a sua decisão.
Subcláusula quarta. Eventual desistência da Contratada após a assinatura do termo
aditivo de prorrogação ou mesmo após sua expressa manifestação nesse sentido merecerá do
Contratante a devida aplicação de penalidade, nos termos do caput da cláusula treze deste contrato.
Subcláusula quinta. Para fins de prorrogação a Contratada deverá comprovar todas as
condições de habilitação exigidas na licitação, bem como atualizar a declaração apresentada no momento
da assinatura do contrato, a qual deverá ser novamente firmada por todos os sócios que compõem o
quadro societário da empresa, a fim de resguardar este órgão quanto à prática de nepotismo vedada pela
Resolução n° 7, de 18/10/2005, com as alterações introduzidas pela Resolução 229, de 22/06/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA· DO VALOR
O valor anual estimado total deste contrato é de R$ 537.478,25

y
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Subcláusula segunda. O valor anual estimado deste contrato para os itens 01, 02 e 03 é
de R$ 438.550,25.
Subcláusula terceira. Os valores totais e os valores unitários (por item/serviço) estão
discriminados nas planilhas de custos e formação de preços constante no Anexo 111 deste contrato.
Subcláusula quarta. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de impostos,
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

taxas, fretes e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste
contrato.
CLÁUSULA QUARTA • DO REAJUSTE
As tarifas constantes do Plano Básico de Serviços ou no Plano Alternativo serão
reajustadas por autorização da Agência Nacional de Telecomunicações· ANATEL, devendo o Contratante
pagar os novos valores independentemente de formulação de Termo Aditivo, mantendo-se as deduções
relativas aos descontos ofertados pela Contratada.
CLÁUSULA QUINTA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados ao Contratante, programa de trabalho 02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa
3.3.90.40, nota de empenho 2018NE000975, emitida em 08/06/2018.
CLÁUSULA SEXTA- DOS PRAZOS
A Contratada deverá cumprir prazo para habilitação das linhas e entrega dos dispositivos
móveis de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço pela Unidade
Administrativa Competente do TST, de acordo com a demanda apresentada.
Subcláusula primeira. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem
prorrogação nos casos e condições especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter
excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com antecedência
mínima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela
Contratada.
Subcláusula segunda. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o
seguinte endereço: Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08, lote
1, Bloco A, sala T-18, Brasília-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4096, e-mail: sgcon@tst.jus.br.
Subcláusula terceira. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do
Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA· DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução do objeto deste contrato será fiscalizada por um servidor, ou comis No de

r:t;..

\.

~

·~~

servidores, designados pela Administração, doravante denominado Fiscalização
. autorid
f.
"
exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratua , ~

y

/-- o:'::·:
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Subcláusula primeira. São atribuições da Fiscalização, entre outras:
I. acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as
11.

ocorrências verificadas;
solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar
aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;
111.

notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

IV.

manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se registrem as
ocorrências ou os serviços descritos de forma analítica;

V.

propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à Coordenadoria
de Material e Logística - CMLOG os documentos necessários à instrução de
procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.

Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.
CLÁUSULA OITAVA· DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS E DISPOSITIVOS
O serviço objeto da presente licitação será recebido da seguinte forma:
I.

definitiva, mediante termo circunstanciado, em até dez dias úteis, condicionado a
apresentação da nota fiscal e a verificação mensal da perfeita execução das
obrigações contratuais.

Os dispositivos móveis, fornecidos em regime de comodato, serão recebidos das
seguintes formas:

I.

provisória, imediatamente após a entrega dos aparelhos, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade;

11.

definitiva, em até dez dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da

perfeita execução das obrigações contratuais.
A portabilidade numérica será recebida da seguinte forma:

I.

definitiva, em até dez dias úteis, após a verificação da perfeita execução das
obrigações contratuais.

Subcláusula primeira. Os serviços prestados em desconformidade com o especificado
neste contrato, no instrumento convocatório ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou
totalmente, conforme o caso, e a Contratada será notificada e obrigada a refazê-los a suas expensas, no
prazo contratual estabelecido, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.
Subcláusula segunda. A notificação referida na subcláusula anterior suspende os prazos
de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.
~::..----~~
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Subcláusula terceira. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a
qualidade de cada dispositivo fornecido e estará obrigada a repor aquele que apresentar defeito no prazo
estabelecido pelo Contratante.
Subcláusula quarta. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem a ético-profissional pela perfeita execução
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei.
CLÁUSULA NONA· DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, em até dez
dias úteis após o recebimento definitivo de cada mês, mediante apresentação das notas fiscais
devidamente atestadas pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições
elencados na legislação aplicável.
Subcláusula primeira. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e neste
contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, na
Coordenadoria de Material e Logística, situada no SAFS, quadra 8, lote 1, bloco A, térreo, sala T18, CEP
70070-600, Brasília-DF, (61) 3043-4080.
Subcláusula segunda. A Nota Fiscal deverá corresponder ao objeto entregue e a
Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, deverá notificar
a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento.
Subcláusula terceira. A Contratada deverá prestar todos os serviços solicitados por meio
da ordem de serviço, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento
total da obrigação.
Subcláusula quarta. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada
apresente, no ato de assinatura deste contrato, declaração de que é regularmente inscrita no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme exigido no inciso XI do art. 4° e modelo constante no
anexo IV da Instrução Normativa RFB n. 0 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
Subcláusula quinta. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o
valor devido entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento,
excluídos os períodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas, previstos neste
contrato, e utilizará o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor
acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, pelo
atraso no pagamento.
CLÁUSULA DEZ· DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução deste contrato, a Contratada se obriga a envidar todo o empenho nece
ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, ainda, a:

~\.,..

~
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I.

executar os serviços objeto desta licitação na forma e nos prazos estipulados
neste contrato;

11

Item

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1
2

3
4

5

6

7

Etapa
Assinatura do
contrato
Emissão da
ordem de
serviço
Entrega dos
aparelhos
Entrega dos
MicroSim de
Voz
Entrega dos
MicroSim de
Dados
Portabilidade
numérica
apenas para
linhas de voz em
operação
Vigência do
Contrato

. as e apas de .1mp1an
I taçao,
~
.
cumpnr osprazos re Iat1vos
con orme quadroa ba1xo:
·.··Prazo
Responsável
Quando
Marco inicial da
Após publicação do resultado da
CLCON
implantação
Licitação
STELECOM

Após a assinatura do Contrato

Imediato

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Deve ser agendada após a
entrega dos aparelhos
juntamente com os MicroSim de
Voz

Até 10 dias corridos a
contar da entrega
relativa ao item 4

A contar do recebimento
definitivo

A vigência terá início no
dia do recebimento
definitivo da
portabilidade numérica

CLCON

a. a entrega dos aparelhos deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada;
b. a entrega dos MicroSim com suas respectivas linhas de Voz deverá ocorrer no
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. A Contratada deverá atentar para a
relação das linhas de Voz que passarão pelo processo de portabilidade e
estarão listadas na Ordem de Serviço;
c. a entrega dos MicroSim com suas respectivas linhas de Dados deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. Essas linhas são novas e não
passarão pelo processo de Portabilidade;
d. a Portabilidade deverá ser agendada depois que todos os aparelhos e
MicroSim forem entregues ao Contratante com a devida ciência da Equipe de
Fiscalização do Contrato;
e. a ordem de serviço será composta das seguintes informações:
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Descrição dos Serviços
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Assinatura Básica de Voz
Assinatura Básica de Voz
Assinatura Básica de conversação intragrupo
Gestão e Controle das Linhas
Gestão de Dispositivos (MDM)

Quantidade
Contratada
130
130
130
180

Habilitação
Inicial
116
5
121
121
168

Requer
Portabilidade
SIM
NAO
NÃO
NAO
NAO

ii - relação dos tipos de aparelhos Smartphones e suas respectivas
Item
1
2
3
4
5

quan fd
1 ades a serem fornec1'd as con farme quadro:
Tipo de Dispositivo
Aparelho
Modelo de Referencia
1-A
APPLE
IPHONE 8
1-B
SAMSUNG
GALAXY 88
1-C
SAMSUNG
GALAXY NOTE 8
MOTOROLA
MOTOG5
11
111
LG
LG K4

Quantidade
33
11
2
26
49

iii- relação com as quantidades das novas linhas de dados para Tablet. Cada
Item
6
7

r1n ha devera v1r acompan hada de seu res~ecr1vo Tablet con ~arme quadro:
Tipo de Dispositivo
Aparelho
Quantidade
Modelo de Referencia
IV-A
APPLE
IPAD Air2
22
IV-B
SAMSUNG
GALAXY TAB 82
25
iv- relação com as quantidades das novas linhas de dados para Modem. Cada

v - do total de linhas e aparelhos contratados, restará uma reserva técnica que
poderá ser habilitada a qualquer momento mediante nova ordem de serviço
.
con farme o qua droa ba1xo:
Reserva
Quantidade
Descrição dos serviços
Contratada
Técnica
Assinatura Básica de Voz
130
9
Assinatura Básica de conversação intragrupo
130
9
Gestão e Controle das Linhas
130
9
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
4
50
(SMARTPHONE) com no mínimo 20 GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
5
80
(SMARTPHONE) com no mínimo 10GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (MODEM)
50
8
com no mínimo 20GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (TABLET)
50
3
com no mínimo 20GB de dados.
f. considerando a Resolução no 460, de 19/03/2007, da ANATEL - Agência
Nacional de Telecomunicações, que trata da portabilidade numérica, o
Contratante poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade
numérica, devendo manter os números utilizados pelo Contratante, e
f< A C"

para aquela, e independentemente da operadora

~~·

serv1ç a

"
Oo"l
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atualmente vinculado. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis, estabelecido pela ANATEL, para a realização deste serviço, após a
liberação dos números pela operadora de origem.
111.

apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, o consultor
de relacionamento (nome completo, telefone e e-mail) para tratar assuntos

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

técnicos e administrativos diretamente com a equipe de fiscalização do contrato
do TST;
a. o consultor de relacionamento irá tratar de ocorrência de portabilidade
numérica, um analista técnico/administrativo com autonomia para dar tratativa
ao processo de registro do número portado junto ao novo detentor (pessoa
física). Esse procedimento, quando aplicado, abrangerá apenas os Ministros e
Ex-Ministros do Tribunal. A atuação desse analista deverá se encerrar após a
conclusão de todo o processo de portabilidade.
IV.

cumprir, para os atendimentos técnicos em caso de defeito nas linhas telefônicas,
os seguintes prazos:
a. iniciar o atendimento em, no máximo, quatro horas, contadas a partir da
comunicação do problema.
b. solucionar o problema em no máximo 72 (setenta e duas) horas, contadas a
partir do início do atendimento.
c. os chamados técnicos e os atendimentos técnicos deverão ser realizados
durante as 24 (vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana.

V.

fornecer um número de telefone, de Brasília ou 0800, para abertura dos
chamados técnicos;
a. a Contratada deverá fornecer, para cada chamado aberto, um número de
registro para acompanhamento, juntamente com a identificação do empregado
que o recebeu.

VI.

comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente à
execução dos serviços, bem como atender prontamente às suas observações e
exigências e prestar os esclarecimentos solicitados;

VIl.

cumprir todos os requisitos descritos neste contrato e no edital, responsabilizandose pelas despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais
gastos relacionados com a equipe técnica, sem qualquer custo adicional para o
Contratante.

VIII.
IX.

respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações
solicitadas por ele, relativas ao cumprimento deste contrato.
guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem
como de toda e qualquer documentação gerada, reconhecendo serem esses de

y

propriedade e uso exclusivo do Contratante, sendo vedada, à Contratada, sua

{J.

fl~v
\"':?

OH
.

/
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X.

utilizar padrões definidos em conjunto com o Tribunal (nomenclaturas,

XI.

metodologias, etc.).
manter o Contratante informado quanto a eventuais mudanças de endereço,

XII.

telefone, fax e e-mail;
manter, durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

XIII.

exigidas;
responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não
têm nenhum vínculo empregatício com o TST;

XIV.

responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao
TST ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeita.

Subcláusula primeira. A Contratada deverá apresentar as Notas Fiscais/Faturas
correspondentes aos serviços objeto deste contrato atendendo as seguintes solicitações:
I.

em arquivo PDF Pesquisável, ou seja, OCR (Optical Character Recognition)
tecnologia que permite reconhecer caracteres de texto em imagens,
transformando-os em texto editável, com marcadores (bookmarks) para cada
acesso móvel (linha celular) e disponibilizar por meio da web ou mídia eletrônica;
a. detalhamento com quebra de página para cada acesso móvel (linha celular)
inclusive com as chamadas locais indicando valores cobrados no processo
licitatório;
b. em arquivo TXT separado por vírgula e obedecendo ao layout FEBRABAN
versão 3 ou superior e disponibilizar por meio da web ou mídia eletrônica;
c. não há necessidade de entregar as contas em papel.

Subcláusula segunda. A utilização de serviços de outras empresas de telefonia visando
a atender demandas de interconexão, roaming nacional e roaming internacional é algo inerente ao
modelo de mercado, não sendo possível definir qual o nível de interação entre as empresas, uma vez
que a questão envolve muitas variáveis, tais como operadora, local, tecnologia utilizada, origem e destino
da conexão, localização e particularidades do órgão Contratante, dentre outras. Para fins do presente
contrato, o uso desses serviços não será entendido como subcontratação.
Subcláusula terceira. Em qualquer hipótese de uso de serviços de terceiros, permanece
a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades das demais empresas,
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

y
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Subcláusula quarta. A Contratada não será responsável:
I.

por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior;

11.

por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos

neste contrato ou no edital.
Subcláusula quinta. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
CLÁUSULA ONZE· DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
I.

proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionários da Contratada às
dependências do TST, relacionadas à execução do objeto deste contrato;

11.

promover os pagamentos nas condições e prazo estipulados; e

111.

fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas as obrigações
contratuais. Os requerimentos deverão ser protocolizados ou enviados por
correspondência para o Protocolo Geral do TST, localizado no SAFS, quadra 08,
lote 1, bloco A, térreo, Brasília-DF, CEP 70.070-943.

CLÁUSULA DOZE • DA GARANTIA DO CONTRATO
Para segurança do Contratante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a
Contratada deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor [anual estimado/total] do contrato,
por uma das seguintes modalidades de garantia:
I.

caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

11.

seguro-garantia;

111. fiança bancária.
Subcláusula primeira. A Contratada deverá providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste contrato, prorrogáveis por igual
período a critério do Contratante desde que solicitado dentro do prazo inicial, sob pena de ser-lhe
imputada multa, conforme subcláusula primeira da cláusula treze.
Subcláusula segunda. É de inteira responsabilidade da Contratada a renovação da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações
contratuais.
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CLÁUSULA TREZE· DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
Fundamentado no artigo 28 do Decreto n. 0 5.450/2005, ficará impedido de licitar e
contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o
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direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no edital, neste contrato e das demais
cominações legais, aquele que:

I.

deixar de entregar documentação exigida neste contrato;

11.

apresentar documentação falsa;

111.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

IV.

não mantiver a proposta;

V.

falhar ou fraudar na execução contratual;

VI.

comportar-se de modo inidôneo;

VIl.

fizer declaração falsa;

VIII.

cometer fraude fiscal.

Subcláusula primeira. No caso de atraso no cumprimento do prazo de apresentação da
garantia contratual, assinalado na subcláusula primeira da cláusula doze deste contrato, será aplicada
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, até o limite de 15% (quinze por
cento).
Subcláusula segunda. Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as
ocorrências serão registradas pelo Contratante, conforme o serviço prestado (SMP) que notificará a
Contratada, atribuindo

undo a tabela abaixo:

Realizar cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente I
Por evento.
,
Deixar de apresentar os arquivos digitais, nos formatos ora estabe1ec11jos1
a contratação, contendo todo o detalhamento das chamadas,
res unitários e total do
conforme contratado. Por evento.
de cumprir o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data
ntrega e a data de vencimento da Fatura ou Nota Fiscal de Serviços
lecomunicações, em arquivo digital nos formatos definidos ness
ntr<>t"'''"'O. Por
nto

0,3
1,0

1,0

0,3
0,3
0,3
0,3
1,O
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Subcláusula terceira. A cada registro de ocorrência, será apurado o somatório da
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador do
serviço (SMP). 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
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

imediatamente aplicada, observado o processo administrativo:

rado do mês de

Subcláusula quarta. Poderão ser aplicadas subsidiariamente as sanções de advertência,
suspensão e declaração de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 0 8.666/93.
Subcláusula quinta. A penalidade de multa prevista nas subcláusulas primeira e terceira
poderá ser substituída pela penalidade de advertência, tendo em vista as circunstâncias da execução
contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei.
Subcláusula sexta. 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.
Subcláusula sétima. A não manutenção de todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação poderá resultar na rescisão deste contrato, além das penalidades já
previstas em lei, caso a Contratada não regularize a situação no prazo de 30 dias.
Subcláusula oitava. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos
devidos pelo Contratante, da garantia contratual ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
Subcláusula nona. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e a sua
aplicação será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na forma da
lei.

Y
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CLÁUSULA QUATORZE· DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA
A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente habilitada à
assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato,

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUINZE • DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei
n. 0 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS • DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste
instrumento, na Lei n. 0 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as
alterações contratuais que julgarem convenientes.
CLÁUSULA DEZESSETE • DA RESCISÃO
Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80, da Lei n. 0 8.666/93.
CLÁUSULA DEZOITO • DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE
A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua
qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão deste contrato.
Subcláusula única. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do
Contratante à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua
atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações
cabíveis.
CLÁUSULA DEZENOVE· DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS
Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por
fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja
solução se buscará mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA VINTE • DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões
alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no capuf desta cláusula, o Co
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Subcláusula segunda. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos
que, em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de
atividades específicas do cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou autorizações excepcionais

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

constantes nestas disposições finais.
Subcláusula terceira. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com
máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e
excepcional concessão do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público,
não seja interpretado como regra contratual.
Subcláusula quarta. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da
perfeita execução deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a avisar, por escrito e de imediato,
qualquer alteração em seu endereço ou telefone.
Subcláusula quinta. No curso do contrato, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da
empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não
prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do
contrato.
Subcláusula sexta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de
qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
Subcláusula sétima. Em consonância com a Resolução 229, de 22 de junho de 2016, do
Conselho Nacional da Justiça, é vedada a contratação de empresas que tenha em seu quadro societário
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
I.

A vedação constante nesta subcláusula se estende às contratações cujo
procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e
funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a
desincompatibilização.

CLÁUSULA VINTE E UM· DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Brasília, DF, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais p r i v i l e g i a d 7
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E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em duas vias de
de 2018.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

igual teor e forma para um só efeito legal.
Brasília, 09 de J'UL\-\0
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ANEXO I

1. CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
1.1. DEFINIÇÕES
1.1.1. ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - entidade integrante da Administração Pública
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

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.
1.1.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - entende-se por serviço de telecomunicações aquele que,
por meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos
determinados, situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões definidas no
Plano Geral de Outorga.
1.1.3. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP- é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse
coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras Estações,
caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP ou
acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo.
1.1.4. TÉCNICA CELULAR - técnica que consiste em dividir uma área geográfica em subáreas,
denominadas células, atribuindo-se a cada célula uma frequência ou grupos de frequências, permitindo-se
a sua reutilização em outras células.
1.1.5. INTERCONEXÃO - é a ligação entre redes de Concessionárias de SMC/SMP, de Concessionárias
de STP e de Empresa Exploradora de Troncos Interestaduais e Internacionais com o fim de cursar o
tráfego entre suas redes, para realizar a comunicação entre usuários.
1.1.6. ÁREA DE CONCESSÃO - área geográfica delimitada pelo Ministério das Comunicações, na qual a
Concessionária de SMC/SMP deve explorar o serviço, nos termos do contrato de concessão, observando
a regulamentação pertinente.
1.1.7. ÁREA DE CONTROLE - área geográfica em que o SMC/SMP é controlado por uma determinada
central de comutação e controle.
1.1.8. ÁREA DE REGISTRO -área de localização na qual uma estação móvel é registrada por ocasião de
sua habilitação no SMC/SMP.
1.1.9. ÁREA DE SERVIÇO - conjunto de Áreas de Cobertura, podendo conter uma ou várias Áreas de
Controle, em que Estações Móveis têm acesso ao SMC/SMP e na qual uma Estação Móvel pode ser
acessada, sem conhecimento prévio de sua exata localização, inclusive por um usuário do Serviço
Telefônico Público.
1.1.1 O. ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB) - estação fixa de SMC/SMP usada para radiocomunicação com
estações móveis.
1.1.11. ESTAÇÃO MÓVEL - estação do serviço móvel que pode operar quando em movimento ou
estacionada em lugar não especificado.
1.1.12. ESTAÇÃO MÓVEL LOCAL - estação móvel que se encontra em sua área de Registro.

~
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1.1.13. ESTAÇÃO MÓVEL VISITANTE- estação móvel que se encontra em área de Registro
distinta daquela a que pertence.
1.1.14. 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.
1.1.15. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS- entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

discriminatória a todos os Usuários ou interessados no SMC/SMP.
1.1.16. ASSINANTE VISITANTE -assinante responsável pela estação móvel visitante.
1.1.17. CENTRAL DE COMUTAÇÃO E CONTROLE (CCC) - conjunto de equipamentos destinados a
controlar o sistema que executa o SMC/SMP e a interconectar o sistema que executa o SMC/SMP à rede
pública de telecomunicações ou a qualquer outra rede de telecomunicações, na forma da regulamentação
vigente.
1.1.18. PERFIL DE TRÁFEGO- assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de
ligações telefônicas/dados efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior
ocorrência.
1.1.19. USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço móvel local independentemente de assinatura ou
inscrição junto à prestadora do serviço.
1.1.20. USUÁRIO VISITANTE - usuário que recebe ou origina chamada fora de sua Área de Registro.
1.1.21. ROAMING -facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar ou ser acessada pelo
Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado.
1.1.22. ROAMING INTERNACIONAL -o sistema roaming internacional possibilita a seus clientes receber
e efetuar ligações no exterior.
1.1.23. VC MÓVEL-FIXO= para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante.
Chamadas destinadas entre assinantes do serviço fixo.
1.1.24. VC MÓVEL-MÓVEL (mesma operadora) = para chamadas originadas e terminadas na área de
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.25. VC MÓVEL-MÓVEL (outra operadora) = para chamadas originadas e terminadas na área de
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.26. VC ROAMING MÓVEL-FIXO = para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do
assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do serviço fixo.
1.1.27. VC ROAMING MÓVEL-MÓVEL (mesma operadora) = para chamadas originadas e terminadas na
área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.28. VC ROAMING MÓVEL-MÓVEL (outra operadora) = para chamadas originadas e terminadas na
área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.29. VC2 ROAMING MÓVEL-FIXO = para chamadas de longa distância nacional - LDN entre áreas de
registro de origem ou visitada (em roaming ) distintas, mas identificadas por código nacional com primeiro
dígito idêntico.
1.1.30. VC2 ROAMING MÓVEL-MÓVEL =para chamadas de longa distância nacional - LDN entre áreas
de registro de origem ou visitada (em roaming) distintas, mas identificadas pou:~J_go nac·
primeiro dígito id~·ntico.
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1.1.31. VC3 ROAMING MÓVEL-FIXO= para chamadas de longa distância- LDN entre áreas
de registro de origem ou visitadas (em roaming) distintas e identificadas por código nacional
com primeiro dígito também distinto.
1.1.32. VC3 ROAMING MÓVEL-MÓVEL = para chamadas de longa distância - LDN entre áreas de
registro de origem ou visitadas (em roaming) distintas e identificadas por código nacional com primeiro
dígito também distinto.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.1.33. VC1 MÓVEL-MÓVEL = INTRA GRUPO (Tarifa Zero) formado dentro do TST, da mesma
Operadora, do mesmo código de área, de um mesmo Contrato.
1.1.34. VÍDEO CHAMADA= chamadas que permitem a comunicação entre dois celulares com recursos de
áudio e vídeo, em tempo real.
1.1.35. AO -Adicional de chamada.
1.1.36. AD -Adicional de chamada fora área.
1.1.37. DSL1= Chamada de celular recebida fora da área de registro original, porém dentro da área de
cobertura (região onde um celular pode ser atendido pelas torres da operadora).
1.1.38. DSL2= Chamada de celular recebida pelo cliente quando "visitante", em áreas de cobertura
diferentes de concessionária.

1.2. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL
1.2.1. É obrigatório e indispensável a cobertura de sinal LTE 4G ou superior em todas as capitais e nos
grandes centros do país.
1.2.2. A Contratada deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP)
presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução n° 575/2011 ou
mais atual.
1.2.3. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a habilitação
individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com chips, no padrão GSM/WCDMAILTE ou
superior, habilitados e compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo
contratante.
1.2.4. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional e sem a
necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento, em todo o território
nacional.
1.2.5. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de chamada,
consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional
e ícones de serviços, como correio de voz e SMS.
1.2.6. Serão aceitas ligações a cobrar.
1.2.7. O roaming nacional deverá funcionar em todo o território nacional respeitando o regulamento do
plano geral da ANA TEL, podendo ocorrer de forma automática, ou através de programações realizadas
pelo usuário no aparelho.
1.2.8. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para os órgãos contratantes:
1.2.8.1. Habilitação.
1.2.8.2. Escolha ou
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1.2.8.3. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular.
1.2.8.4. Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de
chamada (siga-me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações nesse serviço), conferência, chamada
em espera, não perturbe e ocultação do número da linha no identificador de chamadas do telefone de
destino.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.8.5. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha.
1.2.8.6. Reativação de número de linha.
1.2.8.7. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica).
1.2.8.8. Adicional de chamadas.
1.2.8.9. Deslocamento.
1.2.8.10.Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao detalhamento das
faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administradores do contrato.
1.2.8.11.0s dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoriamente, estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo Território Nacional e, sob demanda, para uso
internacional.
1.2.9. Grupos de Países- para efeito da tarifação internacional:
1.2.9.1. Grupo 1: PAISES DO MERCOSUL ARGENTINA, CHILE, PARAGUAI e URUGUAI.
1.2.9.2. Grupo 2: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (Inclusive Havaí), CANADÁ e DEMAIS
PAÍSES DAS AMÉRICAS E ANTILHAS.
1.2.9.3. Grupo 3: TODA A EUPORA.
1.2.9.4. Grupo 4: PAISES DA ÁSIA E OCEANIA E ILHAS DO PACÍFICO.
1.2.1 O. A Contratada deverá disponibilizar o sinal de telefonia móvel no subsolo do edifício do TST, no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do contrato.
1.2.11. A Contratada deverá disponibilizar serviço de gestão e controle nas linhas móveis relacionadas
pelo Tribunal Superior do Trabalho, objetivando o gerenciamento das referidas linhas telefônicas.
1.2.12. O serviço de gestão deverá acompanhar os gastos por pacotes de VOZ, bem como possuir as
seguintes funcionalidades compatíveis com dispositivos com sistema operacional Android e lOS:
1.2.12.1.Gestão das linhas habilitadas.
1.2.12.1.1. Relatórios de custos das linhas.
1.2.12.1.2. Gestão das faturas com uma visão única e centralizada.
1.2.12.1.3. Possibilitar o envio de alertas ao usuário sobre o limite de uso pré programado.
1.2.12.1.4. Possibilitar o envio de alertas de roaming internacional.
1.2.12.1.5. Possibilitar emissão de relatórios de consumo das linhas.
1.2.12.1.6. Possibilitar o mapeamento do perfil de consumo de cada linha.
1.2.12.1.7. Possibilitar o gerenciamento de cada acesso móvel (linha celular), permitindo o
controle de tipos de chamadas e horário de utilização.
1.2.12.1.8. Possibilitar a restrição do controle de chamadas por meio de crédito prédeterminado por linha, em reais, e/ou por minuto, de acordo com as necessidad~~.
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1.2.12.1.9. Possibilitar a definição da operadora de longa distância a ser utilizada em
cada acesso móvel (linha celular).
1.2.12.2.Gerenciamento de dispositivos móveis- MDM.
1.2.12.2.1. A Solução de Gestão de Dispositivos Móveis deverá suportar smartphones e
tablets de diversos modelos e fabricantes de usuários localizados no Brasil ou no Exterior.
1.2.12.2.2. A Solução deverá contemplar todos os componentes e licenças, tipo
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

"subscription license" para cobertura do período contratual acrescido de mais 90 (noventa) dias,

após o término do contrato, para assegurar as tratativas técnicas durante o período de transição
contratual.
1.2.12.2.3. A Solução deverá contemplar todos os componentes e licenças, tipo
"subscription license" para cobertura do período contratual acrescido de mais 90 (noventa) dias,

após o término do contrato, para assegurar as tratativas técnicas durante o período de transição
contratual.
1.2.12.2.4. A Solução deverá ser instalada e mantida dentro da infraestrutura tecnológica
do CONTRATANTE (On- Premises).
1.2.12.2.4.1. A configuração e a instalação do Ambiente Virtual, necessários para
o funcionamento da solução MDM, será realizada pela Contratada após recebimento
definitivo das linhas em até 1Odias uteis.
1.2.12.2.4.2. O fornecimento da máquina virtual será por conta do Contratante.
1.2.12.2.5. A Solução deverá gerenciar dispositivos móveis com as seguintes versões de
sistemas operacionais:
1.2.12.2.5.1. Apple iOS 7 e superior;
1.2.12.2.5.2. Google Android superior ao 4.4;
1.2.12.2.6. Todos os dispositivos móveis deverão ser administrados e monitorados por
meio de console de gerenciamento centralizada, equipada com interface gráfica e dashboard, com
apresentação de informações gerenciais atualizadas sobre os dispositivos móveis.
1.2.12.2.7. O administrador por meio da Solução deverá ser capaz de cadastrar e excluir
dispositivos móveis e gerar relatórios, por meio de filtros, para conformidade.
1.2.12.2.8. O administrador da Solução deve ser capaz de acessar remotamente os
dispositivos móveis e consultar suas configurações. Deve ser permitido ao administrador prestar
suporte e assistência técnica remota ao usuário, além de realizar auditoria em dispositivos móveis.
1.2.12.2.9. O administrador da Solução deverá ser capaz de executar remotamente, nos
dispositivos móveis, as ações de: bloqueio, exclusão de dados (seletiva e total) e restauração de
configurações originais de fábrica do aparelho.
1.2.12.2.1 O. A Solução deverá ter a capacidade de gerenciar mais de um dispositivo móvel
de um mesmo usuário.
1.2.12.2.11. A Solução deverá permitir ao administrador limitar a quantidade máxima de
dispositivos para cada usuário.
1.2.12.2.12. Solução deverá ser capaz de aplicar e controlar ~jÜJ"'í co~~ti"o< ", , •
gerenciamento de dispositivos móveis conforme as necessidades do cy{rlfiRAT~ E, r·'
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a aplicação das políticas por usuário, grupos de usuários e por tipo de dispositivos
(modelo/sistema operacional).
1.2.12.2.13. A Solução deverá ser capaz de obter dados de dispositivos móveis para
controle do administrador. Deve ser possível consultar nos dispositivos móveis: códigos IMEI e
ICCID; informações sobre o sistema operacional e versionamento; código 000, número do
telefone e nível de sinal da operadora.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.12.2.14. A Solução deverá permitir a criação e manutenção de políticas especiais para
dispositivos móveis que se encontrem em situação de roaming.
1.2.12.2.15. A Solução deverá ser capaz de monitorar a localização geográfica de
dispositivos móveis, apresentando em mapas, o histórico de deslocamento e localização dos
aparelhos.
1.2.12.2.16. A Solução deverá promover o backup de arquivos armazenados na área
corporativa dos dispositivos móveis, e guardados em servidores on-premises.
1.2.12.2.17. A solução deverá permitir:
1.2.12.2.17.1. Reiniciar a senha de acesso do dispositivo móvel do usuário.
1.2.12.2.17.2. Reiniciar a senha de acesso à área corporativa do dispositivo móvel
do usuário.
1.2.12.2.17.3. Localização geográfica do dispositivo móvel do usuário;
1.2.12.2.17.4. Exclusão remota de todos os dados corporativos armazenado nos
dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.17.5. Restauração do sistema operacional para o padrão de fábrica;
1.2.12.2.17.6. Bloqueio dos dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.17.7. Exclusão do cadastro dos dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.18. A Solução deverá permitir a configuração de proxy para acesso à internet nos
dispositivos móveis quando estes estiverem utilizando a infraestrutura da rede WiFi do
CONTRATANTE.
1.2.12.2.19. Toda comunicação realizada entre os dispositivos móveis e os servidores instalados
na infraestrutura do CONTRATANTE, deverá ocorrer por meio de conexão segura utilizando algoritmo
público de criptografia forte.
1.2.12.2.20. Emissão de relatórios de localização por período.
1.2.13. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), SMP LON e SMP LOI, teremos diferentes
Categorias de linhas para acessar os serviços contratados, conforme relacionadas abaixo:
1.2.13.1. CATEGORIA A: atenderà os Ministros, Desembargadores e Juízes.
1.2.13.2. CATEGORIA B: atenderá o Gabinete da Presidência, SGRCSJT, SETIC, SEGJUO,
SECOM, SECG, GOGSET, ENAMAT, CAMIN, ASPAR, SETIN.
1.2.13.3. CATEGORIA C: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da Vice-Presidência,
Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, DISC, OIAA, CTPJE, CSET, COPN, CMLOG,
CEPRES, CAMIN, ASPAR.
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1.2.13.4. CATEGORIA D: atenderá os motoristas, DIAA, CSET, CEPREf~PAR..§(if:JJ{.
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1.2. 13.5. CATEGORIA E: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da VicePresidência, Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, CSUP, CRTV,
CLCON, CEPRES, CAMIN, SCGAB.
1.2. 13.6. CATEGORIA F: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da Vice-Presidência,
Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, ENAMAT, CRTV, CLCON, CGEDM, CEPRES,
CEIM, CAMIN.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2. 14. A tecnologia das linhas habilitadas nas Categorias A, B, C e D deverá permitir fazer e receber
ligações em todo território nacional, nas Américas, na Europa e nos principais paises da Ásia, Oceania e
África sem a necessidade de habilitação de outro equipamento ou a intervenção do usuário.
1.2. 15. O serviço de dados deverá ser acessado em todos os Estados da Federação e nas Américas, na
Europa e nos principais países da Ásia, Oceania e África, por meios próprios ou por convênio com outras
operadoras por todas as linhas habilitadas nas categorias A, B, C, D, E e F.
1.2. 16. A Contratada disponibilizará, para as linhas móveis, 6 (seis) Categorias (A, B, C, D, E e F), que
abrangem os serviços de telecomunicações, conforme descrito abaixo:
1.2. 16.1. CATEGORIA A - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2. 16.1. 1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2. 16.1 .2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2. 16.1 .3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2. 16. 1.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2. 16. 1.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2. 16.1 .6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2. 16.1 .7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2. 16.1 .8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2. 16.1 .9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote mínimo de 20
GB, com a tecnologia 4G.
1.2. 16.1. 1O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
1.2.16. 1.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.

p'

1.2.16.1.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- MESMlLOPERADORA
uma minutagem prer-efinida.
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1.2.16.1.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

com uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO - OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.19. Realizar ligações LDI para as Américas, Europa e nos principais países da
Ásia, África e Oceania com a quantidade de minutos predefinidos, por um período de 30 dias.
1.2.16.1.20. Receber ligações estando em roaming internacional nas as Américas, Europa
e nos principais países da Ásia, África e Oceanía com a quantidade de minutos predefinidos, por
um período de 30 dias.
1.2.16.1.21. Enviar SMS LDI para as Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceanía sem definição de quantidade para outras operadoras.
1.2.16.1.22. Receber SMS estando nas Américas, Europa, Ásia, África e Oceania em
roaming internacional sem custo.
1.2.16.1.23. Acessar a internet sem restrição por um período de 30 dias.
1.2.16.1.24. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 1-A, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.2. CATEGORIA B - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.2.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.2.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.2.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.2.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.2.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2.16.2.6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2.16.2.7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.2.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.2.9. Acessar a internet, realizar download e upload com UllJ.iPf'~ míni
GB, com a tecnologia 4G.
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1.2.16.2.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz
por meio de SMS.
1.2.16.2.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL - OUTRAS OPERADORAS

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

com uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO - MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL - MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.

1.2.16.2.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL - OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO -OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.

1.2.16.2.19. Realizar ligações LDI para as Américas, Europa e nos principais países da
Ásia, África e Oceania com a quantidade de minutos predefinidos, por um período de 30 dias.
1.2.16.2.20. Enviar SMS LDI para as Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceania sem definição de quantidade para outras operadoras.
1.2.16.2.21. Receber SMS estando nas Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceania em roaming internacional sem custo 1.2.16.2.22. Acessar a internet sem restrição
por um período de 30 dias.
1.2.16.2.23. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 1-8, conforme
sugestão e especificação.
1.2.16.3. CATEGORIA C terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.3.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.

1.2.16.3.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.

1.2.16.3.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.

1.2.16.3.6. Enviar SMS para linhas móveis para .outras operadoras .§,e.ttc..ystos.
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1.2.16.3.7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da mesma
operadora.
1.2.16.3.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.3.9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

a tecnologia 4G.
1.2.16.3.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
1.2.16.3.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.19. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 11, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.4. CATEGORIA D - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.4.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.4.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.4.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.4.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.4.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2.16.4.6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2.16.4. 7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas ro4uels da
,....-to A ·~
mesma operadora.
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1.2.16.4.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.4.9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 10GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.4.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.16.4.11. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 111, conforme
sugestão e especificação.
1.2.16.5. CATEGORIA E- terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.5.1. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
com custos reduzidos.
1.2.16.5.2. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras com custos reduzidos.
1.2.16.5.3. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.5.4. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outra operadora.
1.2.16.5.5. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.5.6. Aparelho telefônico tipo TABLET MODELO IV-A ou IV-B, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.6. CATEGORIA F - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.6.1. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
com custos reduzidos.
1.2.16.6.2. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras com custos reduzidos.
1.2.16.6.3. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.6.4. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outra operadora.
1.2.16.6.5. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.6.6. Aparelho telefônico tipo MODEM MODELO V, conforme sugestão e especificação.
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ANEXO 11
1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS APARELHOS E ACESSÓRIOS

1.1 Os equipamentos a serem entregues, em regime de comodato, deverão operar na última tecnologia
comercializada pela empresa na área local e não poderão constar da lista de aparelhos a serem

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

descontinuados pelo fabricante.
1.2 Os aparelhos serão substituídos a cada 24 (vinte e quatro) meses a partir do seu fornecimento, caso a
vigência contratual seja prorrogada.
1.3 Os aparelhos deverão ser devolvidos à Contratada no estado em que se encontrarem em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato no endereço oficial da Contratada ou poderão ser recolhidos
pela Contratada junto a equipe de Fiscalização do Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08, lote 1,
Bloco A, 2° andar, sala 219, Brasília-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4299 e-mail: stel@tst.jus.brSeção de Telecomunicações.
1.4 Não serão aceitas adaptações externas e internas nos produtos visando atender às especificações

2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS
2.1 DISPOSITIVO TIPO 1-A (SMARTPHONE)
2.1.1 Modelo 1905- FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30,
66) e TO-L TE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41) e UMTS/HSPA+/DCHSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100
MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz).
2.1.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANA TE L.
2.1.3 Processador- 2x2,53 GHz &4x1.42 GHz.
2.1.4 Memória interna de 64 GB.
2.1 .5 Memória RAM mínima de 2 GB.
2.1.6 Tela LCD widescreen Multi Touch com tecnologia IPS de 4,7 polegadas (na diagonal).
2.1. 7 Resolução de 1334 x 750 pixels a 326 ppp.
2.1.8 Proporção de contraste: 1400:1 (típica).
,<iA"-(=~
2.1.9 Câmera primária com 12 MP e câmera secundária de 7 MP.
'
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2.1.10 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac com MIMO.
2.1.11 Bluetooth: v5.0.
2.1.12 GPS: A-GPS, GLONASS, GALILEO e QZSS.
2.1.13 Tecnologia NFC com modo leitura.
2.1.14 Fone de ouvido tipo EarPods com conectar Lightning.
2.1.15 Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos,
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.
2.1.16 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.1.17 Bateria com capacidade mínima de 1.821 mAh.
2.1.18 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em
Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição
de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e
Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de documentos (tipo doe,
xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.2 DISPOSITIVO TIPO 1-B (SMARTPHONE)
2.2.1 Rede GSM, HSPA, LTE, COMA, EVDO (800/850/900/1700/1800/1900/21 00 MHz).
2.2.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANA TEL.
2.2.3 Processador- 4x2.3 GHz e 4x1.7 GHz.
2.2.4 Memória interna de 64 GB.
2.2.5 Memória RAM de 4 GB.
2.2.6 Tela Super AMOLED multitouch de 5,8 polegadas.
2.2.7 Resolução de vídeo 2960x1440 pixels.
2.2.8 Câmera primária com 12 Mp e câmera secundária de 8 Mp.
2.2.9 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct.
2.2.10 Bluetooth: v5.0, A2DP, AVRCP.
2.2.11 GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
2.2.12 Tecnologia NFC.
2.2.13 USB: 3.1 Gen 1, Interface Tipo-C.
2.2.14 Características dos Sensores: Acelerómetro, Barômetro, Leitor de Impressões Digitais,
Sensor Gyro, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de Batimentos Cardíacos,
Sensor de Íris, Sensor de Pressão, Sensor de Proximidade, Sensor de luz RGB.
2.2.15 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.2.16 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.2.17 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem
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de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de
Tela e Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de
documentos (tipo doe, xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.3 DISPOSITIVO TIPO 1-C (SMARTPHONE)
2.3.1 Rede GSM, HSPA, LTE, COMA, EVDO (800/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz).
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.3.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.3.3 Processador- 4x2.3 GHz e 4x2.3 GHz.
2.3.4 Memória interna de 128GB.
2.3.5 Suporte para cartão de memória microSD.
2.3.6 Memória RAM de 6 GB.
2.3.7 Tela Super AMOLED multitouch de 6,3 polegadas.
2.3.8 Resolução de vídeo 2960x1440 pixels.
2.3.9 Câmera primária com 12 Mp e câmera secundária de 8 Mp.
2.3.1 OWLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct.
2.3.11 Bluetooth: v5.0, A2DP, AVRCP.
2.3.12 GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
2.3.13 Tecnologia NFC.
2.3.14 Suporte para S Pen.
2.3.15 USB: 3.1 Gen 1, Interface Tipo-C.
2.3.16 Características dos Sensores: Acelerómetro, Barômetro, Leitor de Impressões Digitais,
Sensor Gyro, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de Batimentos Cardíacos,
Sensor de Íris, Sensor de Pressão, Sensor de Proximidade, Sensor de luz RGB.
2.3.17 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.3.18 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.3.19 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em
Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi!HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição
de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e
Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de documentos (tipo doe,
xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.4 DISPOSITIVO TIPO 11 (SMARTPHONE DOIS CHIPS)
2.4.1 Rede (850/900/1800/1900/21 00/2300/2600 MHz).
2.4.2 Rede de dados 4G LTE nos padrões autorizados pela ANATE L.
2.4.3 Processador Octa-core de 2.0 GHz.
2.4.4 Memória interna de 32GB.
2.4.5 Dual chip.
2.4.6 Memória RAM mínima de 2GB.

y
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2.4.7 Suporte para cartão de memória microSD.
2.4.8 Tela TFT IPS de 5,2 polegadas sensível ao toque.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.4.9 Resolução de 1920x1080 pixels.
2.4.10 GPS: AGPS, GLONASS, BEIDOU.
2.4.11 Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp.
2.4.12 Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n.
2.4.13 Sensor: Acelerômetro, proximidade, leitor digital, luz ambiente e NFC.
2.4.14 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.4.15 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.4.16 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Conferência,

Registro

de

chamadas

discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em Espera, Player
de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição de texto,
calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao
celular por senha, Suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD.
permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.5 DISPOSITIVO TIPO 111 (SMARTPHONE DOIS CHIPS)
2.5.1 Rede (850/900/1800/1900/21 00 MHz).
2.5.2 Rede de dados 4G LTE nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.5.3 Processador Quad-core, 1 GHz 64 Bits.
2.5.4 Memória interna de 8GB.
2.5.5 Dual chip.
2.5.6 Expansão storage tipo microSD.
2.5.7 Memória RAM de 1 GB.
2.5.8 Tela de 4,5 polegadas com touchscreen.
2.5.9 Resolução de 854x480 pixels.
2.5.1 OCâmera traseira com 5 Megapixel e câmera frontal de 2 Megapixel.
2.5.11 Conectividade: Wi-fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0.
2.5.12 Sensor de GPS: A-GPS.
2.5.13 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.5.14 Bateria com capacidade mínima de 1860 mAh.
2.5.15 Funcionalidades: Vibração, Opção de seleção de chip para realizar ligações e acessar à
internet, bloqueio do uso de dados, modo avião, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, Chamada em Espera, Player de Música e Vídeo, Browser
com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição de texto, calculadora, agenda de
compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao celular por senha, Suporte

1)/
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2.6 DISPOSITIVO TIPO IV-A (iPad Air 2)
2.6.1 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.6.2 Processador Três Cores 1.5 GHz (ARM) ABX de 64 Bits.
2.6.3 Memória interna de 32GB.
2.6.4 Memória RAM de 2 GB.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.6.5 Tela de retina widescreen Multi-Touch de 9,7 polegadas.
2.6.6 Resolução de 2048 x 1536 pixels.
2.6.7 Câmera 8 Megapixel.
2.6.8 Conectividade: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), duas bandas (2,4GHz e 5GHz) HT80 com MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.2, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900MHz), COMA EV-00 Rev. A e Rev. B (800, 1900MHz) LTE (Bandas 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) e conexão com pc via USB.
2.6.9 Sensores Touch ld, Giroscópio de três eixos, Acelerometro, Barômetro e sensor de luz
ambiente.
2.6.1 OAcessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.6.11 Bateria de 7.340 mAh.
2.6.12 Funcionalidades: Vibração, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em Espera,
Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Predição de texto, calculadora, agenda de
compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao tablet por senha, Suporte a
conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD, localização do tablet para o
caso de perda ou roubo.
2.7 DISPOSITIVO TIPO IV-B (Galaxy Tab S8)
2.7.1 Rede de dados LTE 4G nos padrões autorizados pela ANA TE L.
2.7.2 Processador Quad-core 1.9 GHz (Cortex-A57) + Quad-core 1.9 GHz (CortexA53).
2.7.3 Memória interna de 32GB.
2.7.4 Memória RAM de 3GB.
2.7.5 Tela de Touchscreen de 9,7 polegadas.
2. 7.6 Resolução de 2048 x 1536 pixels.
2.7.7 Câmera 8 Megapixel.
2.7.8 Conectividade: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), duas bandas (2,4GHz e 5GHz) HT80 com MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.0, UMTS/HSPAIHSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900MHz), COMA EV-00 Rev. A e Rev. B (800, 1900MHz) LTE (Bandas 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) e conexão com pc via USB.
2.7.9 Sensores Giroscópio, Acelerometro, Bússola e Impressão digital.
2.7.1 OAcessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do
em português (será aceito arquivo digital).
r(i A r
2. 7.11 Bateria de 5.870 mA h.
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2.7.12 Funcionalidades: Vibração, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada
em Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Predição de texto,
calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao
tablet por senha, Suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD,
localização do tablet para o caso de perda ou roubo.
2.8 DISPOSITIVO TIPO V (Modem USB WIFI)
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

.

2.8.1 Fornecimento de modem USB 4G LTE quadriband (850/900/1800/1900 Mhz) nos padrões
autorizados pela ANATEL para transmissão de dados para acesso sem fio à internet com opção de
interface WIFI para compartilhamento da conexão como um roteador.
2.8.2 Interface gráfica de fácil configuração e entendimento.
2.8.3 Compatibilidade com Sistema Operacional: Ubuntu versão 16.4 e Microsoft Windows 7, 8 e
10 e Mac OS.
2.8.4 Os modens deverão apresentar compatibilidade tecnológica com a rede e os serviços
prestados pela operadora.
2.8.5 Modem com antena embutida.
2.8.6 Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modens,
incluindo software de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital).
2.8.7 Possuir porta USB 3.0 ou superior.
~:.-----
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ANEXO 111

1. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
1.1. O perfil de tráfego servirá de subsídio às licitantes na formulação das propostas.
1.2. O valor estimado da despesa do contrato para 12 (doze) meses é o constante da planilha de formação
de preços, deste termo, calculado com base no perfil do tráfego mensal dos serviços prestados ao Tribunal
Superior do Trabalho.
1.3. Tendo em vista que o serviço de roaming internacional, ou seja, dados e voz, tem características

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

'

peculiares de faturamento em moeda estrangeira e há dificuldades de elaboração de planilhas de
formação de preços em moeda nacional, os valores estimados para este serviço estão apresentados de
forma global, em real na planilha de formação de preços.
1.4. Deverão ser indicados os impostos e as taxas que incidem sobre os preços praticados nos valores
das tarifas.
1.5. A quantidade das linhas informadas na planilha representará a quantidade máxima a ser contratada.
Cada linha somente será ativada mediante ordem de serviço emitida pela fiscalização.
1.6. O Tribunal Superior do Trabalho poderá a qualquer momento solicitar a habilitação das linhas ou que
elas sejam desabilitadas, sem alterar o quantitativo máximo das linhas informadas nas planilhas.
1.7. O Tribunal Superior do Trabalho poderá solicitar à empresa Contratada, durante a vigência do
contrato, desconto sobre os itens da Planilha de Formação de Preços, quando o ofertado na licitação
mostrar-se desvantajoso para a Administração.
1.8. Os serviços de roaming internacional serão cobrados na forma de diária com preço fixo definido por
grupo de países.
1.8.1. Será mantida a verba estimada para custeio desse serviço projetada para o período de doze meses.
1.8.2. No quadro abaixo deverão ser informados os valores das diárias para cada grupo de países. Vide
Item 1.2.9 do Anexo I.

Diária do roaming para Grupo 1 (*)
Diária do roaming para Grupo 2 (*)
Diária do roaming para Grupo 3 (*)

Unidade de
medida
Diária
Diária
Diária

Diária do roaming para Grupo 4 (*)

Diária

Descrição dos serviços

Valor Unitário

Moeda
.·

R$
R$
R$

39,90
39,90

R$

59,90

59,90

1.9. A Planilha de Formação de Preços deverá estar preenchida com os valores dos serviços da
proponente.
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Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
ITEM 1 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP)
Unidade de
medida

Descrição dos serviços

\\

Total para
12 meses

R$

R$

12,00

18.720,00
18.720,00

50

99,90

4.995,00

59.940,00

Assinatura

80

69,90

5.592,00

67.104,00

Assinatura

50

99,90

4.995,00

59.940,00

Assinatura

50

129,90

6.495,00

77.940,00

Serviço/mês

4,99

648,70

Serviço/mês

130
180

19,90

Unidade de
medida

Quant. estimada
anual

Preço

3.582,00
Total
mensal

7.784,40
42.984,00
Total para
12meses

R$

R$

Mensagem
Mensagem
Mensagem

23.567
35.349
158

0,15
0,15

294,59
441,86

3.535,05

0,49

Mensagem
Minuto
Minuto

126

0,49
O, 15
0,71

6,45
5,15
47,54

Assinatura Básica de conversação intragrupo
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
(SMARTPHONE) com no mínimo 20Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
(SMARTPHONE) com no mínimo 10Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (MODEM) com
no mínimo 20Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (TABLET) com
no mínimo 20Gb de dados.
Gestão e Controle das Linhas
Gestão de Dispositivos (MDM)

Assinatura
Assinatura

MMS (Multimídia Messaging Service)- Mesma Operadora
MMS (Multimídia Messaging Service)- Demais Operadoras
Acesso à Caixa Postal
Ligações a cobrar Fixo-Móvel e Móvel

R$

Total
mensal
1.560,00
1.560,00

130
130

~-· Chamadas para móvel (VC Móvel/Móvel)- Mesma Operadora

~

12,00

Assinatura

SMS (Short Message Service)- Mesma Operadora
SMS (Short Message Service)- Demais Operadoras

~

Preço

Assinatura Básica de Voz

Descrição dos serviços

\

Quant. Estimada
mensal

3.803
189
61.266

Minuto

R$

0,15

5.302,35
77,42
61,74
570,45

11 18
765,83
J

134,19
9.189,90

.

o
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Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Suoerior do Trabalh
Chamadas para móvel (VC Móvel/Móvel) - Demais Operadoras
Chamadas para fixo (VC Móvel/Fixo)- Mesma Operadora
Chamadas para fixo (VC Móvel/Fixo) - Demais Operadora

Minuto
Minuto

71.777

0,20

17.865

Minuto

41.684

0,15
0,20

1.196,28
223,31

14.355,40

694,73

8.336,80

2.679,75

397.375,45

ITEM 2- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP} ·LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)
Unid.

Quant. estimada
anual

Preço
R$

.

AO 1 Adicional de Chamadas (utilização na própria rede)

Acesso

5.265

0,00

-

Total para
12 meses
R$
0,00

AO 2 Adicional de Chamadas (utilização em redes de terceiros)

Acesso

4.973

0,00

-

0,00

Deslocamento 1 (utilização na própria rede)

Acesso

3.076

0,00

0,00

Deslocamento 2 (utilização em redes de terceiros)

Acesso

3.076

LDN VC 2 Móvel x Móvel - Mesma Operadora
LDN VC 2 Móvel x Móvel - Demais Operadoras

Minuto
Minuto

6.075
3.073

0,00
0,20
0,35

-

LDN VC 2 Móvel x Fixo

Minuto

LDN VC 3 Móvel x Móvel - Mesma operadora
LDN VC 3 Móvel x Móvel - Demais operadoras
LDN VC 3 Móvel x Fixo

Minuto
Minuto
Minuto

5.293
32.755
38.310

0,35
0,20
0,35

15.382

0,35

Total item 2

--

--

------

---

0,00
1.215,00
1.075,55
1.852,55
6.551,00
13.408,50
5.383,70

29.486,30

------

~

~

~
w

Total item 1

Descrição dos serviços

,.,
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Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
ITEM 3- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL- LDI
Quant. estimada
anual

Preço
R$

.

LDI - Grupo 1 (*)

Minuto

255

1,50

LDI - Grupo 2 (*)

Minuto

1.700

1,50

LDI - Grupo 3 (*)
LDI - Grupo 4 (*)

Minuto

2.019

4,00

Minuto

170

4,00

-

Total para
12 meses
R$
382,50
2.550,00
8.076,00
680,00

Total item 3

11.688,50

Total do grupo (item 1 +item 2 +item 3)
SERVIÇOS DE USO DO CANAL DE VOZ E DADOS INTERNACIONAL (TST)
Valor Fixo Estimado em real (anual)
Valor total estimado para o contrato

438.550,25

~

98.928,00
537.478,25

;e-~T-e~
( : \11\10
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Descrição dos serviços
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00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.059940/2019-03

Secretaria de Patrimônio - SPATR
Coordenação de Telecomunicações - COOTELE
Serviço de Telecomunicações Móveis - SETEMO

Mem. 144/2019 – SETEMO/COOTELE/SPATR
Em 25 de abril de 2019
Ao Senhor Coordenador da COOTELE
Assunto:
Encaminha Termo de Referência e Pesquisa de Preços para nova
contratação do SMP
Referência:

00200.016729/2018-89

1.

Sirvo-me

deste

para

encaminhar

Termo

de

Referência

(NUP

00100.059216/2019-71) e Pesquisa de Preços (00100.059607/2019-96) para subsididiar
nova contratação do Serviço Mòvel Pessoal (SMP), tendo em vista o encerramento do
contrato atualmente vigente em janeiro próximo. A contratação tem por objeto a
“prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos”.
2.

O teor do Contrato nº 9/2015, que terá sua vigência encerrada em janeiro

de 2020, pode ser obtido em https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-econtratos/contratos/download/195366. Importa destacar que a nova contratação apresenta
alterações significativas em relação à essa última, principalmente em relação ao
faturamento (não há tarifação de chamadas, apenas a contratação de planos).
3.

O Termo de Referência foi elaborado conforme as normas constantes do

Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015 e assinado pelos servidores que ficarão responsáveis
pela gestão do contrato que se originar dessa licitação, bem como pelo Diretor da
Secretaria de Patrimônio.
4.

Da mesma forma, a pesquisa de preços foi realizada conforme diretrizes

constantes dos arts. 12 e 12-A, do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015.
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5.

Inicialmente, cumpre destacar que a prestação do SMP, a nível nacional, é

realizada basicamente por quatro grandes empresas: Claro/Embratel, Oi Móvel, TIM
Celular e VIVO/Telefônica. Somente a TIM Celular não nos encaminhou sua proposta.
6.

Além das propostas encaminhadas pelas prestadoras, identificamos três

contratos firmados com a Administração Pública, com características similares àquelas
propostas no Termo de Referência ora encaminhado, e que também serviram de base para
a pesquisa, conforme determina o inciso III do art. 12, do ADG nº 9/2015.
7.

O Contrato nº 60/2015, firmado entre a Procuradoria Geral da República

(PGR) e a Claro tem vigência até 4/12/2020 (Cláusula Nona). Ressalta-se que para formar
o item 2 da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados,
acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato”, foram somados os seguintes itens da
Planilha de Preços do Contrato da PGR: “Assinatura de Serviço de Dados Smartphone
Tipo A com direito de uso de 10 GB – acesso ilimitado”, no valor de R$ 117,90,
“Assinatura Básica (Voz)”, no valor de R$ 22,50 e “Assinatura Básica tarifa Zero
Nacional (Voz)”, no valor de R$ 17,07, totalizando R$ 157,53.
8.

O Contrato nº PE-035/2018, firmado entre o Tribunal Superior do

Trabalho (TST) e a VIVO/Telefonica tem vigência até 9/7/2019. Ressalta-se que para
formar o item 1 da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de
20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 em comodato”, foram somados os seguintes
itens da Planilha de Preços do Contrato do TST: “Assinatura Básica de Voz”, no valor
de R$ 12,00, “Assinatura Básica de conversação em grupo”, no valor de R$ 12,00,
“Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (SMARTPHONE) com no
mínimo 20 GB de dados”, no valor de R$ 99,90 e “Gestão e Controle das Linhas”, no
valor de R$ 4,99, totalizando R$ 128,89.
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9.

Da mesma forma para formar o item 2 da planilha da pesquisa de preços

“Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 2 em
comodato”, foram somados os seguintes itens da Planilha de Preços do Contrato do TST:
“Assinatura Básica de Voz”, no valor de R$ 12,00, “Assinatura Básica de conversação
em grupo”, no valor de R$ 12,00, “Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G)
NACIONAL (SMARTPHONE) com no mínimo 10 GB de dados”, no valor de R$ 69,90
e “Gestão e Controle das Linhas”, no valor de R$ 4,99, totalizando R$ 98,89.
10.

O Contrato nº 88/2018, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

e a VIVO/Telefonica tem vigência até 31/8/2020. Ressalta-se que para formar o item 1
da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa
postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato”, foram somados os seguintes itens da Planilha de Preços
do Contrato do STJ: 1.2.1, no valor de R$ 43,90; 1.2.3, no valor de R$ 21,80; 1.2.4, no
valor de R$ 5,99; e 1.3.1, no valor de R$ 99,90, totalizando R$ 171,59.
11.

Destacamos que não foram objeto da pesquisa de preços os itens “roaming

internacional” e “ressarcimento de aparelhos”. Para esses itens, o Termo de Referência
prevê apenas a reserva orçamentária.
12.

Em relação ao roaming, a pesquisa não foi feita pelo fato das próprias

operadoras não terem o domínio das tarifas, pois dependem de acordos firmados com
operadoras de outros países que, em regra, são firmados em dólar e sujeitos à variação
cambial.
13.

No tocante ao ressarcimento de aparelhos, trata-se de item que, caso venha

a ser cobrado, deverá ser ressarcido pelo usuário, não onerando o Senado Federal. Além
disso, o Termo de Referência prevê que o valor do ressarcimento será igual ao da nota
fiscal de entrega do aparelho reposto.
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14.

Em que pese a informação já constar do Termo de Referência, importa

ressaltar que a contratação pretendida já consta do Plano de Contratações de 2019 com o
número 2019.0211.
15.

Destarte, estando Vossa Senhoria de acordo com as informações

apresentadas, sugiro o encaminho deste à COCVAP/SADCON para validação da
Pesquisa e do Termo de Referência, conforme previsto no art. 12-A, do ADG nº 9/2015.
Respeitosamente,
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo, encaminhe-se à COCVAP/SADCON.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.016729/2018-89
Em 03 de maio de 2019.
Memo. Nº 0155/2019-COCVAP/SADCON
Assunto: Encaminhamento
continuidade da instrução
processual.

dos autos para
após verificação

Senhor Coordenador de Controle e Validação de Processos,
Tratam os autos de solicitação da Secretaria de Patrimônio, para prestação de serviços
de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
O Documento de Oficialização de Demanda possui o NUP 00100.133501/2018-81.
O presente processo fora verificado anteriormente por essa COCVAP por meio do
Memorando 0117/2019-COCVAP/SADCON1, onde solicitamos ao órgão técnico:
a) A anexação do Termo de Referência;
b) Retificação da proposta de fornecedor que não contem data e validade ou
justificativa do órgão técnico de que os valores estão válidos e retratam a realidade
atual do mercado, de acordo com o inciso III do art. 12-A do ADG n. 9/2015;
c) Anexação do último contrato do Senado como amostra, qual seja, CT n. 009/2015
ou justificativa expressa para não utilização; e
d) solicitar a contratação junto ao Comitê de Contratações1 do Senado Federal e
informar seu respectivo número sequencial do Plano de Contratação.

O órgão técnico, atendendo às solicitações acima elaborou o Termo de Referência (TR)
registrado no SIGAD sob NUP 00100.059216/2019-71, no qual verificamos a presença de todos
os itens obrigatórios previstos no inciso II do art. 11 do ADG n. 09/2015. Ademais, no item 3.5
e 3.6 do TR o órgão técnico informou que:
Desta forma, conforme inteligência do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar
supracitada, não há que ser concedido o tratamento diferenciado às Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.
(...)
As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.

A pesquisa de preços foi registrada no NUP 00100.059607/2019-96 e anexos e
consolidada na nova Planilha de Estimativas de Despesas disposta no mesmo documento.
Quanto ao prazo para mensurar a validade da empresa TELEFÔNICA BRASIL, o órgão técnico

1

Memorando registrado no SIGAD sob o NUP 00100.048061/2019-48.
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no anexo 001, informou que “a proposta encaminhada pela Telefônica/VIVO Celular,
encaminhada em 17/4/2019 (ver anexo), apresenta valores compatíveis com os de mercado e deve
ser considerada como válida. ”.
O órgão técnico2 ainda ressalta nas especificações técnicas do objeto disposta no TR que:
Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço
estão apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha
de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances dos operadores
durante a sessão de pregão.

Cabe ressaltar que a COCVAP realizou consultas aos sítios da Receita Federal do Brasil
e do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) de modo a verificar se
haveria indícios de que alguma empresa pertenceria ao mesmo grupo econômico de outra, o que
não se confirmou, conforme documentado no anexo 002.
Verificamos, ainda, que a última contratação do Senado Federal para o mesmo objeto foi
firmada por meio do contrato 20150009 com vigência até 14/01/2020.
Informamos que o processo foi vinculado ao número sequencial 20190211 do Plano de
Contratações.
Por fim, cumpre informar que o processo fora encaminhado à SADCON dentro do prazo
estipulado pelo Comitê de Contratações, qual seja, até 30/04/2019.
Assim, sugerimos o encaminhamento dos autos à Coordenação de Apoio Técnico a
Contratações para prosseguimento da instrução processual.
Respeitosamente,
Revisor
(verificar assinatura digital)

Polyanna Magda Cardoso Santos Passos
Ajudante Parlamentar
(verificar assinatura digital)

Edson Castelo Branco de Oliveira Cardoso
Chefe de Serviço
2

TR registrado no SIGAD sob o NUP 00100.059216/2019-71.
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De acordo.
Considerando as informações carreadas aos autos, ratifico a pesquisa de preços cuja
validade é de 180 dias – 27/10/2019 e encaminho os autos à COATC para prosseguimento da
instrução processual.

PROVIDÊNCIA

OBSERVAÇÃO

Atentar ao item 4.2 do TR

Documento de NUP
00100.059216/2019-71

Atentar para nova Pesquisa de Preços

Documento de NUP
00100.059607/2019-96

(verificar assinatura digital)

EMERSON JADER PANDINI
Coordenador da COCVAP
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Simone Anikaelle Gomes dos Santos
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Márcio Rodrigo Guerra Reis
terça-feira, 30 de abril de 2019 10:01
Simone Anikaelle Gomes dos Santos
RES: Validade proposta Telefônica Brasil- Processo 00200.016729/2018-89
RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL
CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO
Nº 0009/2015

Prezada Simone,
A proposta encaminhada pela Telefonica/VIVO Celular, encaminhada em 17/4/2019 (ver anexo), apresenta valores
compatíveis com os de mercado e deve ser considerada como válida.
Att.
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: Simone Anikaelle Gomes dos Santos
Enviada em: terça-feira, 30 de abril de 2019 09:52
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Assunto: Validade proposta Telefônica Brasil- Processo 00200.016729/2018-89
Bom dia Márcio,
Processo Nº 00200.016729/2018-89 – Serviços de Telefonia telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante
o período de 30 (trinta) meses consecutivos.
Com o intuito de concluirmos a ratificação da Pesquisa de Preços, observamos que a proposta da Empresa
Telefônica Brasil, não possui prazo para mensurar sua validade, somente a data de envio, solicitamos a justificativa
do órgão técnico de que os valores estão válidos e retratam a realidade atual do mercado, de acordo com o inciso III
do art. 12-A do ADG n. 9/2015.
A manifestação pode ser expressa por e-mail, no qual juntaremos aos autos.
Desde já agradeço!!!
Atenciosamente,

Simone Anikaelle
COCVAP – Coordenação de Controle e Validação de Processos
Senado Federal | SADCON
Av. N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-2149
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

05.423.963/0001-11
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

12/12/2002

NOME EMPRESARIAL

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

OI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

61.20-5-01 - Telefonia móvel celular
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A

S/N

ANDAR TERREO-PARTE 2 ED.ESTACAO
TEL. CENTRO NORTE

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

70.713-900

ASA NORTE

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LD-ATENDIMENTOAFISCALIZACAO-DIRETOS@OI.NET.BR

(21) 3131-3589 / (21) 3131-3100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

RECUPERACAO JUDICIAL

29/06/2016

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 09/01/2017 às 14:22:57 (data e hora de Brasília).
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

02.558.157/0001-62
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

04/06/1998

NOME EMPRESARIAL

TELEFONICA BRASIL S.A.
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

204-6 - Sociedade Anônima Aberta
LOGRADOURO

NÚMERO

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

1376

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

04.571-936

CIDADE MONCOES

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

TELEFONICA@TELEFONICA.COM

(11) 3430-0000

COMPLEMENTO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 09/01/2017 às 14:24:35 (data e hora de Brasília).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e
este Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 2.105, de 2018, tornam pública,
para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015 e,
tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.016729/2018-89, a abertura de licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à
contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos
celulares em comodato.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá inicio somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema
1
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eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
(SLTI),
por
meio
do
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – 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, bem como
receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial ou em falência, quando
tratar-se de autorrequerimento (art. 97, I, da Lei nº 11.101/2005) ou quando houver
pronunciamento judicial de admissibilidade do pleito falimentar formulado pelos
legitimados previstos nos incisos II a IV do art. 97 da Lei nº 11.101/2005.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do
Senado Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
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2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
CAPÍTULO III – DOS CONSÓRCIOS
3.1 – Será admitida a participação de consócios na presente licitação, desde que observadas as
condições estabelecidas neste capítulo.
3.2 – Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser apresentado compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste
edital e será a representante das consorciadas perante o SENADO.
3.2.1 – Juntamente com o documento referido no subitem anterior, os consorciandos
deverão apresentar declaração de compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do
SENADO, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
consórcio original;
3.3 – No compromisso de constituição do consórcio deverão estar discriminadas a
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato.
3.3.2 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
vigência do contrato.
3.3.3 – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme disposto no art. 33, §1º, da Lei
nº 8.666/1993.
3.4 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo que:
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3.4.1 – Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada empresa consorciada;
3.4.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, será aferido para cada empresa
consorciada o atendimento às exigências estabelecidas no item 13.3.2 deste edital.
3.5 – As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.
3.6 - Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na qual figure, entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável
técnico ou sócio de outra empresa consorciada.
3.7 - Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e servidores do Senado Federal, bem como os
ocupantes de cargos ou funções comissionadas de direção do Senado Federal.
3.8 – A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o acesso ao sistema
COMPRASNET, nos termos do Capítulo II deste edital, será realizada em nome da empresalíder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas durante o certame.
3.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria diferente de seus integrantes.
CAPÍTULO IV – DA VISTORIA
4.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal (SETEMO),
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações de todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado
Federal e das Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a
cobertura de voz e dados tenha qualidade satisfatória.
(NOTA 1: pede-se ao órgão técnico para ratificar ou retificar o texto destacado acima)
4.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h a
17h, pelo telefone (61) 3303-9001.
4.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido.
4.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da
pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado
de identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
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4.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço
ou contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
4.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 4.1.3, não
será executada a vistoria.
4.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo SETEMO.
4.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
4.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO V – DA PROPOSTA
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item (para 30 meses), observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
5.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e
encargos sociais.
5.3 – No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, deverão ser prestados todos os
demais esclarecimentos necessários ao perfeito detalhamento do objeto.
5.3.1 – Prazo de início da prestação dos serviços, compreendendo serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir do dia 10/12/2019.
5.3.2 – Prazo de garantia dos aparelhos celulares de, no mínimo, ___ (______)
meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.
(NOTA 2: pede-se ao órgão técnico para informar se haverá um prazo de garantia
para os aparelhos celulares fornecidos. Caso haja, o Termo de Referência deverá
ser ajustado para contemplar a informação)
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5.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos
indicados neste edital.
5.5 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso
daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que
desatendam às exigências deste edital.
5.6 – A 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.
5.7 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei
Complementar nº 123/2006 deverá declarar em campo próprio do sistema.
5.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem
prejuízo de outras previstas em lei.
5.9 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.10 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.10.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.11 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema
eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente,
pelo e-mail licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
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6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
6.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 –Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com
presunções absolutas de inexequibilidade;
7.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
8.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
8.4 – Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
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8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.
8.7 - 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.
CAPÍTULO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS
9.1 - Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades
cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante
vencedora, os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123/2006.
9.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e
houver proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5%
(cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será
convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do
certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às
exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e
cujas propostas estejam dentro do limite fixado no “caput” deste subitem, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o
mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
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extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1 – A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 6
do edital.
12.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
12.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
9
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2B5265F8002DBDC4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.074177/2019-32

a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à
parcela ou à totalidade de remuneração.
12.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá
ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1).
12.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no
que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
12.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do
Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação complementar especificada neste edital.
13.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº
123/2006.
13.2 – Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
13.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, as licitantes deverão apresentar
a seguinte documentação complementar:
13.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, a contento, Serviço
Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN)
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e longa distância internacional (LDI), incluindo o fornecimento de aparelhos
em comodato, por no mínimo 12 (doze) meses.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de
Concessão ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto
deste edital, subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.
13.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento)
do valor estimado global da contratação, quando qualquer dos índices
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo
SICAF, for igual ou inferior a 1 (um);
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida
no domicílio da pessoa física.
13.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4 - Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos através
do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo
sistema.
13.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
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13.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
13.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4 – O prazo de envio de que trata o item 13.4.2 não se aplica à hipótese de
complementação da documentação de habilitação, em sede de realização de diligência,
solicitada pelo Pregoeiro.
13.4.5 – Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
13.4.6 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante
o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
13.4.7 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
13.4.8 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
13.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
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13.8 – As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim
declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
13.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
13.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
13.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
13.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências
Impeditivas Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá
promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a
configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº
8.666/1993 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as
pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b)

atuação no mesmo ramo de atividades;

c)
data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica
e/ou de recursos humanos.
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e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

13.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer
sanção de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade
aplicada a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios
levantados, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório
e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a
suspeita da prática de comportamento ilícito.
13.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a
outra empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a)
inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações
com a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos
e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
14.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
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15.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal,
limitando-se a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção
de recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do
sistema.
15.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a)
b)
c)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.

15.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
15.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
15.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
15.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
15.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento, de mérito, do recurso.
15.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos
XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
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15.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado
Federal.
16.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 17.1.
17.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e,
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
18.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
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18.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem
como estará sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
ajuste, se contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais.
18.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 – Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do segundo dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licita@senado.leg.br.
19.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
19.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
19.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário
de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
19.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no sistema eletrônico para os interessados.
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CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da
licitante.
20.2 - Integram este edital os seguintes anexos:
- Anexo 1 – Termo de Referência;
- Anexo 2 – Especificações Técnicas dos Serviços;
- Anexo 3 – Especificações Técnicas dos Dispositivos (aparelhos celulares e Modem 4G) a
serem fornecidos em comodato;
- Anexo 4 – Minuta do Contrato;
- Anexo 5 – Modelo de Apresentação de Proposta;
- Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual;
- Anexo 7 – Termo de Compromisso – Sigilo e Confidencialidade.
20.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de
complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no
sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
20.4 – 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.
20.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
20.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
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CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
________________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2 e 3 do edital.
DO OBJETO
JUSTIFICATIVA (NOTA 3: Em que pese constar do item 2 do Termo de Referência –
Justificativa para a Contratação, há necessidade de o órgão técnico
informar uma justificativa explicando a necessidade da contratação
pretendida, para fins exclusivamente de edital. Vale ressaltar que,
considerando que o edital é um documento público e de ampla
divulgação, o texto a ser inserido nesse campo tem que levar isso em
consideração).
ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global.
Preço Total
PREÇO(S)
Descrição
Preço Total
Item
Unid.
Quant.
30 Meses
ESTIMADO(S)
Resumida
Mensal (R$)
(R$)
PARA 30 MESES E
1
mês
30
85 (oitenta e cinco)
24.649,15
739.474,50
QUANTIDADE(S)
Assinaturas mensais
de linha de voz,
com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2
e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e
MMSs ilimitados,
acesso
à
caixa
postal / secretária
eletrônica ilimitado,
franquia mínima de
dados de 20 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 1
em comodato.
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2

mês

30

315 (trezentos e
quinze) Assinaturas
mensais de linha de
voz, com ligações
locais (VC1) e LDN
(VC2
e
VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à
caixa
postal
/
secretária eletrônica
ilimitado, franquia
mínima de dados de
10
GB
e
fornecimento
de
smartphone tipo 2
em comodato.

49.621,95

1.488.658,50

3

mês

30

300
(trezentas)
Assinaturas mensais
de linha de dados,
com
franquia
mínima de 10 GB,
com fornecimento
de SIM CARDs e
modems 4G.

52.335,00

1.570.050,00

4

mês

30

500
(quinhentos)
minutos
de
Ligações LDI Região
I
(Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá,
Finlândia, Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda, Austria,
Dinamarca,
Portugal,
França,
Espanha,
Itália,
Reino
Unido,
Irlanda, Alemanha,
Suíça,
Grécia,
Israel, Japão, Coréia
do Sul, China e
Austrália)

1.840,00

55.200,00

5

mês

30

200
(duzentos)
minutos
de
Ligações LDI Região II (Demais
países das Américas
e da Europa)

736,00

22.080,00
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6

mês

30

100 (cem) minutos
de Ligações LDI Região III (Demais
países da Ásia e
África)

400,00

12.000,00

7

mês

30

50
(cinquenta)
minutos
de
Ligações LDI Região IV (Demais
países da Oceania e
territórios
não
listados nas regiões
anteriores)

200,00

6.000,00

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e
dados em roaming
internacional

35.000,00

1.050.000,00

166.782,10

4.943.463,00

8*

VALOR TOTAL

(NOTA
4:
pede-se
ao
órgão técnico
para verificar
a soma acima,
pois
parece
que o valor é
R$ 164.782,10.
Caso
haja
alteração,
o
Termo
de
Referência
deverá
ser
ajustado)

*Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa,
não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão.
(NOTA 5: Esclarece-se ao órgão técnico que, na tabela acima foram
inseridas as colunas “Preço Total Mensal” e “Preço Total para 30
meses”, a informação quanto ao “Preço Unitário” não foi inserida,
pois o Sistema Comprasnet só aceita a inclusão de 2 (dois) valores.
Logo, foi informada a quantidade de 30 meses para todos os itens, e
na coluna “Descrição Resumida” foi inserida a quantidade real de
cada item, conforme consta da tabela do item 4.1 do Termo de
Referência – Especificações Técnicas do Objeto)
VIGÊNCIA DO
Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 4).
CONTRATO
FORMA DE
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 4).
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO (a ser preenchido após a emissão de pré-empenho)
ORÇAMENTÁRIA
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Programa de Trabalho:
Natureza da Despesa:
LOCAL DE
EXECUÇÃO
(COBERTURA)
DOS SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Será obrigatória a cobertura de voz e dados em todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na Residência Oficial da
Presidência do Senado Federal e nas Residências Oficiais.
Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 4).
____________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Item

Quant.

1

85

Unidade
de medida
Unidades

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8*

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10
GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios
não listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional

* Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação
de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de
pregão.
(NOTA 6: pede-se ao órgão técnico para padronizar as especificações constantes desta
tabela com as constantes da tabela – Estimativa de Custo (item 7 do Termo de Referência),
pois verificou-se que para os itens 1 e 2, as descrições estão diferentes no que tange ao
fornecimento dos smartphones. Caso haja alguma alteração, solicita-se que seja indicada
expressamente)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS (APARELHOS CELULARES E
MODEM 4G) A SEREM FORNECIDOS EM COMODATO
As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3, bem como do modem 4G estão
detalhadas neste anexo.
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo

Tamanho e peso

Altura: 150,9 mm - Largura: 75,7 mm - Espessura: 8,3 mm
Peso: 194 gramas
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Tela Liquid Retina HD;
Tela LCD sem bordas Multi-Touch com tecnologia IPS de 6,1 polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Proteção Scratch-resistant glass
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels

Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tamanho e peso

Altura: 157,6 mm - Largura: 74,1 mm - Espessura: 7,8 mm
Peso: 175 gramas
Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;

Tela

Proteção Gorilla Glass 6
Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Câmera

Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;
Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelo de Referência – Samsung Galaxy J8
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 41);

Comunicação de
Voz e dados

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz;
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.2;
GPS, Glonass, Beidou

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 3500 mAh

Processamento

Processador 1.8 GHz 8 Core
Chipset Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450

Capacidade

64 GB, no mínimo
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Tamanho e peso

Altura: 159,2 mm - Largura: 75,7 mm - Espessura: 8,2 mm
Peso: 177 gramas

Tela

Tela LCD Super AMOLED de 6 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1480 x 720 pixels a 274 ppp

Câmera

Câmera traseiras múltiplas 16 MP e 5 MP;
Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080);
Estabilização de imagem para vídeo

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e
10; e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software
de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n°
(___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida
pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital nº ___________do Processo n.º 00200.016729/2018-89, incorporando o
edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato
da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança
estipuladas neste contrato e no edital, e será a representante das consorciadas
perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em
razão do trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7
do edital.
30
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2B5265F8002DBDC4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.074177/2019-32

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a
CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no
edital e seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o
prazo da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90
(noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância
nacional e longa distância internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos
de força maior, justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de
primeiro uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida
ou qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a
entrega dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, em 10/3/2021, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de
cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo
estipulado para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para
casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das
quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais
frações equivalerão ao próximo número inteiro.
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PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim
de Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato
pelo gestor do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum
ônus para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a
CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega
do dispositivo reposto ou reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota
fiscal do dispositivo reposto ou do reparo efetuado, para que o SENADO providencie
o ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de
laudo, no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de
qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
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a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à
reparar ou repor os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo
Décimo desta cláusula.
IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do
contrato poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota
Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências
previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 10/12/2019.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo
Primeiro desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada
de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do
contrato (Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos
serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 25/11/2019.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues
ao gestor de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo I 1, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a vencedora
do certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e
fornecimento de smartphone do tipo II 2, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do
serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no
decorrer da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial
da Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309
Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G,
4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
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I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus
anexos.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos
números pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel
ou de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a
necessidade de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se,
automaticamente, daquele utilizado pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os
serviços de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como
correio de voz, SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
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a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte
do SENADO.
(NOTA 7: pergunta-se ao órgão técnico se, após a solicitação do Senado para o
restabelecimento, a contratada terá um prazo para restabelecer a linha? Caso
haja alteração, o Termo de Referência deverá ser ajustado)
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da
assinatura mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM
CARD, sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte
por cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no
Parágrafo Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIM CARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do
contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal
Web de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as
suas linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de voz, listados por:
c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de dados;
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e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e
dados em roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da
ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130)
e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não
cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN
(VC2 e VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele
por ela utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar
facilidade de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os
países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao
SENADO, sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional
automático, seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao
SENADO, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora
do escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, aceitando-se a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center
para atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que
respeitados os Níveis de Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será
emitido termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do
ajuste, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada
(padrão FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
(NOTA 8: pergunta-se ao órgão técnico se, no caso de necessidade de ajuste da fatura pela
contratada, haverá um prazo para que a contratada efetue a alteração. Em caso de
complementação, o Termo de Referência deverá ser ajustado).
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CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

5 dias

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

10 dias

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

10 dias

A contar da solicitação do gestor

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

20 dias

A contar da comunicação do gestor, em
conjunto com a apresentação do BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o
defeito apresentado é coberto ou não pela
garantia

30 dias

A contar da entrega do dispositivo
danificado à CONTRATADA

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

A contar da solicitação do gestor
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(NOTA 9: pede-se ao órgão técnico para verificar se todas as atividades constantes na
tabela acima estão previstas no Regime de Execução ou nas Obrigações da contratada,
visto que para que seja previsto um Nível de Serviço, este precisa, preliminarmente, constar
como uma obrigação a ser cumprida pela contratada. Adicionalmente, solicita-se ao órgão
técnico informar se a contagem dos mencionados prazos será em dias corridos ou úteis.
Caso haja alteração, o Termo de Referência deverá ser ajustado).
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:

Atividade

Percentual
de glosa a
ser aplicado
sobre o
valor
mensal
faturado

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega
do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação
de chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%
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Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Apresentação
esclarecimentos

de

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se
o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 2 em comodato.

Preço
Total 30
Meses
(R$)
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3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de SIM
CARDs e modems 4G.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ _________________________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em
arquivo eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos
FEBRABAN V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato
possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo
que o pagamento poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura,
ou por Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação
à CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
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b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar
apurações e comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a improcedência da reclamação, nova fatura ou boleto para
recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data de vencimento,
respeitando a antecedência prevista no Inciso I deste parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente
os fatos à CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na
fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do
contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste
contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a
zero hora do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira
não impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida
prevista no Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
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PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro
indicador que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção
monetária serão utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade,
e quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
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CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho ______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 5 ___ % (cinco _______ por cento)
do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes
modalidades:
(NOTA 10: Esclarece-se ao órgão técnico que em função de determinação da DGER,
deverá ser informado o percentual exigido para a garantia contratual, que, em regra, só
pode ser arbitrado até o limite máximo de 5%, nos termos do art. 56, § 2º da Lei nº
8.666/1993. Logo, pede-se ao órgão técnico para informar e justificar qual será o
percentual de garantia a ser exigido para a contratação em tela, sopesando os riscos do
objeto da contratação a serem cobertos com a garantia contratual. A informação deverá
constar do item 15 do Termo de Referência).
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a
normatização dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la
segundo o regime jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá
observar o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser
garantido esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o
disposto no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV
desta Cláusula.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
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constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
(NOTA 11: pede-se ao órgão técnico para ratificar ou retificar a inclusão da expressão
destacada acima. Em caso de concordância, o Termo de Referência deverá ser ajustado)
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se
o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo
e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
(NOTA PARA ADVOSF: Solicita-se análise específica do Órgão Jurídico quanto à redação
prevista para a Cláusula de Vigência, tendo em vista os prazos e datas específicos de
execução previstos no contrato, conforme definições do Órgão Técnico no Termo de
Referência)
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do
término da vigência contratual.
(NOTA PARA ADVOSF: Esclarece-se à ADVOSF que o prazo para manifestação quanto
ao interesse na prorrogação foi alterado de 90 (noventa) dias para 120 (cento e vinte) dias,
conforme item 13.4 do Termo de Referência)
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__
DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL
REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 em
comodato.

Preço
Total
30
Meses
(R$)
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8*

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 2 em comodato.

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de SIM
CARDs e modems 4G.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta,
seguindo a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 6
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas
exigidas na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato
administrativo, não se restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 7
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
A

empresa

______________________________________________

pessoa

jurídica

estabelecida na ___________________________ (endereço), inscrita no CNPJ/MF com o nº
_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita
as regras, condições e obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a

necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado
Federal revelada à EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de
prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se
limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio,
processos, projetos conceitos de produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários
das linhas telefônicas, nomes de revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não
outorgadas, preço e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias,
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento

a terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir

que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem,
de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as
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informações restritas reveladas, devendo cientifica-los da existência deste Termo e de
natureza confidencial das informações restritas reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
ação ou omissão, independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar,

veicular publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou
informações contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações

de que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade
dos dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de
telecomunicação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor

desde a data da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 346/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 23 de maio de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Sugestão de encaminhamento dos autos à COPELI para análise.

Trata este processo da contratação de empresa para a prestação de serviços
de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses
consecutivos.
Preliminarmente ao envio dos autos à Secretaria de Patrimônio - SPATR, para
visto da minuta de edital, sugere-se o envio dos autos à COPELI para análise dos autos e
verificação da minuta de edital acostada ao NUP 00100.074177/2019-32.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)

Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À COPELI para análise.
(assinado eletronicamente)

Allan Del Cistia Mello
Coordenador da COATC
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Recursos Humanos
B O L E T IM A D M IN IS T R A T IV O DO S EN A D O F E D E R A L
SEÇÍO í
N°: 6550

sexta-feira, 20 de julho de 2018

DIRETORIA-GERAL
DESIGNAÇÃO

P O R T A R IA DA D IR E T O R IA -G E R A L N° 2 1 0 5 , d e 2 0 1 8
O D IR E T O R -G E R A L EM E X E R C ÍC IO DO SENADO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regim entais e regulam entares, considerando os term os do art. 3°, §1° da Lei n°
10.5 2 0 /2 0 0 2 e do art. 10, § 3° do Decreto n° 5 .4 5 0 /2 0 0 5 c/c o art. 11, do Anexo V, do
Regulam ento A d m in istra tivo do Senado Federal, consolidado pela RSF n° 13/2018 , e tendo em
vista o que consta no Processo n° 0 0 2 0 0 .0 1 2 0 7 0 /2 0 1 8 -9 1 , RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores J A N IO DE ABREU, matrícula n° 32570; MARCUS
V I N Í C I U S DE M IR A N D A CASTRO, matrícula n° 222474; PAULA PARENTE C A N T U Á R IA
RAMOS, matrícula n ° 266568; e V IC T O R A G U IA R J A R D IM DE A M O R IM , m atrícula n°
230276, como Pregoeiros do Senado Federal.
Art. 2° Designar os servidores FELIPE G U IM A R Ã E S CÔRTES, m atrícula n° 226595;
L U IZ CARLOS DA COSTA, matrícula n° 36861; e W ESLEY GONÇALVES DE B R IT O ,
matrícula n° 34992, para desem penharem as atribuições de Pregoeiro, cu m ulativam ente com
as que já exercem.
Art. 3° Designar os servidores A H M ED IZ Z A T HAJAR, m atrícula n° 259187; C Á S SIO
VELOSO BARBOSA GOMES, m atrícula n° 267500; FERNANDO K IS S CAMPOS, m atrícula n°
230252; JOSÉ PEDRO ARAÚJO J Ú N IO R , matrícula n° 22400; e PEDRO T I S S IA N I COSTA,
matrícula n° 267421, como m em bros da Equipe de Apoio de Pregoeiros do Senado Federal.
Art. 4 ° Revogar a Portaria da D iretoria-Geral n° 1.740, de 2018.
Art. 5° Esta Portaria entre em vig o r em 1° de agosto de 2018.
Senado Federal, 18 de ju lh o de 2018. W anderley Rabelo da Silva, D iretor-Geral em
exercício.

Observações:
- Publicação extraída do Boletim original n°: 6550 Secão 1. de 20/07/2018
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ANÁLISE ORIGINÁRIA DE PROCESSO E EDITAL
PROCESSO Nº: 00200.016729/2018-89
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em
comodato.
CHECK
X

ETAPA/REQUISITOS
Termo de Referência
Estimativa da despesa

DOC.
00100.059216/2019-71

X

(planilhas e mapa de cotações)
Data da pesquisa: 29/03/2019
Preço estimado: R$ 4.943.463,00

00100.059607/2019-96

X

Análise da pesquisa pela COCVAP
Despacho de ratificação da pesquisa pela COCVAP

00100.063169/2019-61

(Em 03/05/2019, válida até 27/10/2019)

X
X

Cópia do ato de designação do Pregoeiro
(Portaria DGER nº 2.105/2018)

Minuta do edital

00100.095186/2018-86
VIA 157
00100.074177/2019-32

UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LC 123/2006
Sem Benefício
Tipo I
Tipo II
Tipo III

X

TRATA-SE DE SRP?
Sim
Não

X

POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS?
Sim
Não
ÓRGÃO TÉCNICO É SINFRA, TV OU RÁDIO SENADO?
Sim
Não

X

X (SPATR)

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS AO PREGOEIRO
Termo de Referência
Ver recomendação 1.
Especificação dos serviços Ok.
Após simulação no âmbito do SIASG constatou-se que os códigos
Indicação CATSER
indicados guardam relação com as descrições dos itens e
encontram-se ativos no sistema.
Pesquisa de Preços
Ok.
Contrato nº 009/2015 – CLARO S.A.
Informações sobre o
contrato atual/última
 Valor total: R$ 3.592.306,60
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contratação
Justificativa para a não
adoção do Sistema de
Registro de Preço

Justificativa para a não
utilização dos Benefícios
da LC 123/2006

Justificativa para a adoção
do critério de julgamento
POR GRUPO ou GLOBAL

Justificativa para a
possibilidade ou não de
participação de consórcios

 Vigência: 15/01/2015 até 14/01/2020
Do TR, item 3.4:
“3.4.1. Não será utilizado o Sistema de Registro de Preço na
presente contratação, tendo em vista o não enquadramento
nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013".
Do TR, item 3.5:
“3.5.1. O objeto de Termo de referência não se enquadra nas
condições previstas no art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006 para microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas.
3.5.2. Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas
de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório. Desta forma, conforme inteligência do inciso II,
do art. 49, da Lei Complementar supracitada, não há que ser
concedido o tratamento diferenciado às Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas”.
Do TR, item 3.3.1:
“Será adotado o critério de adjudicação “global”, tendo em
vista a exigência dos seguintes fatores que justificam o
agrupamento dos itens em um único grupo:
i.
A contratação conjunta dos serviços de telefonia locais
(VC1), longa distância (VC2 E VC3) e internacional
(LDI) num único lote se justifica pela alta
complexidade em definir quando utilizar o código de
seleção da prestadora (CSP) de diferentes operadoras,
um para chamadas VC1, VC2 e VC3 e outro para LDI, o
que resultariam em maiores custos para a
contratação.
ii.
A contratação proposta é, basicamente, uma solução
única, composta dos serviços de voz (local, LDN e LDI)
e dados móveis, não havendo nenhum ganho técnico
ou econômico em seu fracionamento em mais de um
fornecedor.
iii.
O grande benefício da contratação conjunta dos
serviços de telefonia móvel advém da utilização do
poder de compras agregado do governo. Na medida
que aproveita as oportunidades de economia de
escala, o Senado pode obter melhores preços junto ao
mercado, reduzindo seus custos”.
Do TR, item 3.6:
“A participação de consórcios no certame que se originará do
presente Termo de Referência será permitida, em razão de
possibilitar uma maior competitividade e ampla concorrência.
Por exemplo: operadoras focadas em serviço móvel poderiam
se consorciar com outras operadoras focadas em serviços fixo
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Amostra
Vistoria
Minuta do edital
(requisitos da proposta e
documentos de habilitação)

(em geral, fazem parte de um mesmo grupo econômico) para
concorrer em licitações que isoladamente teriam pouca ou
nenhuma capacidade de concorrer”.
Não se aplica.
Procedimento previsto no Capítulo IV do edital.
Ver recomendação 2.
Critérios para lançamentos no sistema:
- Tipo da licitação: Menor Preço
- Critério de mensuração: Global
- Unidade de fornecimento e quantidade:

Critérios de Lançamento
do Edital no COMPRASNET

Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Unidade
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Unidade

Quantidade
30
30
30
30
30
30
30
1

- Benefício de ME/EPP: Não se aplica
- Direito de Preferência: Não se aplica

INFORMAÇÕES PARA ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS
Contato do Gestor Titular
Chefe do Serviço de Telecomunicações Móveis
Contato do Gestor Substituto
Substituto do Chefe do Serviço de Telecomunicações Móveis.
Nome: Márcio Rodrigo Guerra Reis
Ramal: 1222
E-mail: marcior@senado.leg.br
Nome: Charles Barbosa Oliveira
Ramal: 5210
E-mail: charlesb@senado.leg.br
Contato dos responsáveis pela
especificação do objeto
Nome: Orlando Carneiro Silva
Ramal: 1110
E-mail: orlandoc@senado.leg.br
Nome: Cassio Murilo Rocha
Ramal: 4778
E-mail: cassior@senado.leg.br
Recomendações:
1. Quanto ao Termo de Referência, importante destacar que há diferença nas informações
apresentadas no item 2, na tabela do item 4.1 (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO), e
no item 7 (ESTIMATIVA DE CUSTOS) quanto ao “tipo de smartphone” a ser fornecido. Cabe
ressaltar que a pesquisa de preço, acostada no documento nº 00100.059607/2019-96, foi
elaborada considerando o smartphone TIPO 2. Isto posto, sugere-se que o Órgão Técnico se
manifeste acerca do assunto e ratifique a especificação que deverá ser utilizada na minuta de
Edital nas tabelas constantes dos Anexos 1, 2, 4 e 5.
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2. Considerando a sistemática de execução do objeto (utilização sob demanda) e a possibilidade
de variação na demanda de cada tipo de serviço, é salutar, na linha da jurisprudência do TCU,
a fim de se evitar o chamado "jogo de planilha", a fixação dos valores unitários estimados no
Anexo 1 como preços unitários máximos, de modo que sugerimos a seguinte redação para o
item 12.2:
12.2 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as
especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto aos preços ofertados para cada item, que
não poderão ser superiores aos valores unitários informados no Anexo 1 deste edital.

3. Em relação às exigências de qualificação técnica estabelecidas na alínea “a” do item 13.3.1
da minuta, é recomendável a adequação da redação ao padrão das minutas do Senado
Federal, conforme seguinte sugestão:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando que a licitante prestou, por período não inferior a 12 (doze) meses,
serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e/ou
longa distância internacional (LDI), não necessariamente com as exatas características,
volume de dados, cobertura e localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea "a" (12 meses) será
admitido o somatório de atestados de capacidade técnica, desde que se referiam a
períodos consecutivos e não concomitantes.
a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as licitantes deverão
disponibilizar todas as informações e documentos que eventualmente se façam
necessários à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, como cópia do
contrato que deu suporte à contratação, relatórios técnicos e documentos complementares
necessários à compreensão das características dos serviços executados.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de Concessão ou
documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste edital, subscrito pela
ANATEL.
c) Atestado de vistoria, ou, caso opte por não a realizar, declaração de dispensa de
vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.

Tendo em vista que o “serviço de telefonia” (em todas as suas modalidades) compõe a
parcela de maior relevância do objeto contratual, tem-se por despicienda a fixação, também
como parcela de maior relevância, o “fornecimento de aparelhos telefônicos em regime de
comodato”, de modo que, da forma como consta na sugestão de redação acima, se mostra
pertinente a sua exclusão da alínea “a”.
É salutar que o Órgão Técnico avalie a sugestão formulada pela COPELI, ratificando-a de
forma expressa ou retificando-a, justificadamente.
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4. Quanto ao Anexo 1, sugere-se o seguinte texto para a observação constante do item 8
(reserva orçamentária) da tabela “PREÇO (S) ESTIMADO (S) PARA 30 MESES E QUANTIDADE
(S)”:
* Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa, não estando o Senado
Federal obrigado a contratar todo o valor indicado. Esse item não será objeto de lance na
sessão do pregão e deverá ser inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00.

5. No tocante ao Anexo 3, considerando que – nas especificações técnicas dos aparelhos que
serão fornecidos quando da contratação dos itens 1, 2 e 3 – consta a expressão “marca de
referência”, questiona-se ao Órgão Técnico se:
a) se trata de marca/modelo de referência, isto é, poderá ser ofertado outro aparelho
similar?; ou,
b) se trata de marca exclusiva do aparelho que será entregue, isto é, se somente será aceito
a marca/modelo indicada?
Caso a resposta à pergunta “a” seja positiva, haja vista que há especificações exclusivas do
aparelho “Iphone”, por exemplo, (como, v.g., o sistema operacional, capacidade, tamanho e
peso, entre outros), faz-se necessário retirar as características exclusivas ao aparelho da
referida marca/modelo e, dessa forma, inserir especificações que permitam maior
competitividade, contemplando outras marcas/modelos que atendam às necessidades da
Administração.
Caso a resposta à pergunta “b” seja positiva, em atenção ao disposto na segunda parte do §5º
do art. 7º da Lei nº 8.666/1993, por haver expressa indicação de marca/modelo, é salutar
que o Órgão Técnico, no Termo de Referência, apresente justificativa técnica robusta
para lastrear tal exigência, devendo ser indicado no Anexo 3 a obrigatoriedade específica
do fornecimento de tais marcas/modelos.
CONCLUSÃO: Após as alterações sugeridas, salvo melhor juízo, a minuta do edital encontrar-se-á
regular e adequada, estando apta a ser submetida à DGER para aprovação e demais deliberações de
acordo com o art. 9º, incisos III, IV, V e VI, Parte V, do RASF.
Senado Federal, em 29/05/2019
(assinado eletronicamente)
PEDRO TISSIANI COSTA
Equipe de Apoio
De acordo com a análise.
(assinado eletronicamente)
PAULA PARENTE CANTUÁRIA RAMOS
Pregoeira
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 379/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 31 de maio de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Encaminhamento ao órgão técnico para visto da minuta de edital

Com a minuta de edital na modalidade de pregão eletrônico, documento digital
nº 00100.074177/2019-32, encaminhamos à consideração de V. S.ª o presente processo,
referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, com a
recomendação de que retorne à SPATR – Secretaria de Patrimônio, para conferência da
minuta de edital em sua íntegra e verificação de adequação ao termo de referência
apresentada; sendo que deverão ser apresentadas as alterações que se façam necessárias.
Ressalta-se que, ao longo do edital, foram realizadas diversas NOTA com questionamentos a
serem respondidos/solucionados ou com alterações realizadas e pendentes de
ratificação/manifestação pelo órgão técnico.
Cumpre informar ainda que, preliminarmente ao envio dos autos para a SPATR,
e com o intuito de otimizar a tramitação deste processo, esta COATC solicitou à COPELI a
realização de uma análise prévia, e no documento nº 00100.078336/2019-78, essa Comissão
fez algumas recomendações para a minuta de edital, sendo que o órgão técnico deve
responder os itens de sua alçada.
Caso haja alterações no Termo de Referência (TR), sua versão atualizada deve
ser anexada aos autos sem as marcas de revisão/correção, devidamente assinado pelo
Diretor da Secretaria, para futura aprovação pela autoridade competente.
Ademais, a fim de possibilitar a necessária atualização das disposições da minuta
de edital, prevenindo o risco de o instrumento convocatório a ser futuramente publicado na
fase externa da licitação não estar em consonância com a última versão do Projeto
Básico/Termo de Referência, resultando em falhas ou delongas no procedimento – tais como
a entrega ou fornecimento de objeto em desconformidade com o pretendido, republicação do
edital para correção ou anulação da licitação –, solicitamos ao órgão técnico:
1) O envio, para o e-mail coatc@senado.leg.br, em formato Word, da última versão do
Projeto Básico/Termo de Referência, com as alterações e inclusões em destaque e as
exclusões tachadas, a fim de facilitar a identificação das alterações realizadas pelo
órgão técnico;
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2) O preenchimento de tabela conforme modelo abaixo, a ser juntada no expediente de
encaminhamento do Projeto Básico/Termo de Referência, apontando, resumidamente,
as alterações realizadas, os itens ajustados e a devida justificativa, se for o caso.
Número da
Item do PB/TR
Nota do edital
alterado
e Número da
recomendação
da COPELI
(...)
(...)
(...)

Ajuste realizado

(...)
(...)
(...)

Justificativa, se for o caso

(...)
(...)
(...)

Esclarece-se, por fim, que o atendimento às solicitações acima tem por fito a
célere e correta instrução processual, evitando a necessidade de nova conferência da minuta
de edital por parte do órgão técnico.
Vencida essas etapas, os autos devem retornar à COATC, para seu regular
prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À SPATR, para verificação e visto da minuta de edital, bem como para manifestação quanto
às sugestões feitas pela COPELI e adequações do Termo de Referência, se for o caso.
Em 31/05/19,
(assinado eletronicamente)
Allan Del Cistia Mello
Coordenador da COATC
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a prestação de serviços de telefonia, a partir
de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do objeto do presente Termo de Referência tem por objetivo gerar as
especificações técnicas para a substituição do objeto do Contrato nº 009/2019, em virtude
do fim de sua vigência em 14/1/2020. Trata-se de um serviço imprescindível para o bom
desempenho das atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer tempo
e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de se comunicar nos dias atuais.
Além disso, cada vez mais o Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente
suportados em meio digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes de suportar essa
mudança de paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia móvel
sobre a fixa.
2.2. Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma perspectiva de custo x benefício,
a contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração, pois busca ampliar
a qualidade dos serviços prestados atualmente com um custo menor adotando o modelo de
pacote de serviços (ligações locais e longa distância nacional não tarifadas utilizando o CSP
da operadora contratada). Tal modelo já é há muito tempo adotado no varejo e no mercado
corporativo, passando a ser utilizado também no mercado governo, após o sucesso do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central
de Compras do MPOG.
2.3. Considera-se, ainda, que as especificações exigidas neste Termo de Referência para o
objeto da contratação são aquelas estritamente necessárias para garantir o atendimento do
interesse da Administração, sem comprometer de forma injustificada a competividade do
certame, uma vez que todas as operadoras autorizadas a prestar o SMP em território
nacional têm condições de atender as exigências estabelecidas neste instrumento.

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

1
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 65333C06002E2999.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.081601/2019-03

Secretaria de Patrimônio
2.4. Relação entre demanda prevista e a quantidade solicitada
2.4.1. O contrato atualmente vigente prevê até 500 (quinhentas) linhas de voz/dados e 500
(quinhentas) linhas de dados; para este Termo de Referência, propomos agora uma
redução para 400 (quatrocentas) linhas de voz/dados e 300 (trezentas) linhas de dados,
que melhor reflete a demanda atual, sabendo que temos hoje ativas 280 (duzentas e
oitenta) linhas de voz/dados e 85 (oitenta e cinco) linhas de dados.
2.5. Possíveis riscos, caso não se contrate o objeto solicitado, e benefícios esperados com a
contratação
2.5.1. Informa-se que, caso essa não venha a ser realizada, a Administração estará sujeita ao
seguinte risco: interrupção total do serviço de telefonia móvel hoje disponibilizado aos
Senadores e a servidores previamente autorizados pela Diretoria-Geral.
2.5.2. Por fim, cumpre ressaltar que, com a contratação do objeto deste Termo de Referência,
espera-se alcançar os seguintes benefícios à Administração: i) maior disponibilidade e
flexibilidade de meio de comunicação aos Senadores e servidores; ii) interação com os
sistemas eletrônicos institucionais em qualquer lugar e a qualquer tempo.
2.6. Contratos / Atas de Registro de Preço que serão substituídas com a contratação
Nº Contrato / ARP

Término da

Objeto

vigência

Contrato nº 0009/2015 Contratação de empresa especializada para a prestação 14/1/2020
de serviços de telefonia a partir de terminais móveis,
nas modalidades SMP e STFC, na forma de um Plano
Corporativo, com software de gerenciamento das
linhas que possibilite o controle de uso dos acessos do
SMP por parte do SENADO FEDERAL, incluindo a
disponibilização dos aparelhos telefônicos móveis em
comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
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3. FORMA DE CONTRATAÇÃO
3.1. Modalidade de licitação
3.1.1. Será adotada a modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, em razão de o objeto da
presente contratação poder ser classificado como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, consoante preceituam a Lei nº 10.520/02, assim
como o art. 2º, caput e §1º, e o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.4540/05.
3.2. Critério de julgamento das propostas
3.2.1. Será adotado o critério de julgamento “menor preço”, sendo declarada vencedora do
certame a proposta que, atendidas as especificações do edital, ofertar o menor preço
para o objeto da licitação, nos termos do art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/1993.
3.3. Critério de adjudicação
3.3.1. Será adotado o critério de adjudicação “global”, tendo em vista a existência dos
seguintes fatores que justificam o agrupamento dos itens em um único grupo:
i)
a contratação conjunta dos serviços de telefonia locais (VC1),
longa distância nacional (VC2 e VC3) e internacional (LDI) num
único lote se justifica pela alta complexidade em definir quando
utilizar o Código de Seleção de Prestadora (CSP) de diferentes
operadoras, um para chamadas VC1, VC2 e VC3 e outro para
LDI, o que resultaria em maiores custos para a contratação;
ii)
a contratação proposta é, basicamente, uma solução única,
composta dos serviços de voz (local, LDN e LDI) e dados
móveis, não havendo nenhum ganho técnico ou econômico em
seu fracionamento em mais de um fornecedor;
iii)
o grande benefício da contratação conjunta dos serviços de
telefonia móvel advém da utilização do poder de compras
agregado do governo. Na medida que aproveita as oportunidades
de economia de escala, o Senado pode obter melhores preços
junto ao mercado, reduzindo seus custos.
3.4. Opção pela utilização ou não do Sistema de Registro de Preços
3.4.1. Não será utilizado o Sistema de Registro de Preços na presente contratação, tendo em
vista o não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.
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3.5. Aplicação do tratamento diferenciado previsto no art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas
3.5.1. O objeto de Termo de referência não se enquadra nas condições previstas no art. 48 da
Lei Complementar nº 123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas.
3.5.2. Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Desta
forma, conforme inteligência do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar supracitada,
não há que ser concedido o tratamento diferenciado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.
3.6. Permissão ou vedação quanto à participação de consórcios
3.6.1. A participação de consórcios no certame que se originará do presente Termo de
Referência será permitida, em razão de possibilitar uma maior competividade e ampla
concorrência. Por exemplo: operadoras focadas em serviço móvel poderiam se
consorciar com outras operadoras focadas em serviços fixo (em geral, fazem parte de
um mesmo grupo econômico) para concorrer em licitações que isoladamente teriam
pouca ou nenhuma capacidade de concorrer.
3.6.2. Nesse sentido, será admitida a participação de consórcios na licitação que se originar
deste Termo de Referência, desde que observadas as condições estabelecidas a seguir:
A.1.
Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser
apresentado pela licitante compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da
empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas
neste edital e será a representante das consorciadas perante o Senado
Federal.
A.1.1.
Juntamente com o documento referido no subitem
anterior, os consorciandos deverão apresentar declaração de
compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à
anuência e aprovação do Senado Federal, visando manter válidas as
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.
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A.2.
No compromisso de constituição do consórcio deverão estar
discriminadas a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária
de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase
da licitação quanto na de execução do contrato.
A.2.1.
As empresas consorciadas serão solidariamente
responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e
durante toda a vigência do contrato.
A.2.2.
O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo,
coincidir com o prazo de vigência do contrato.
A.2.3.
No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme
disposto no art. 33, §1º, da Lei nº 8.666/1993.
A.3.
Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação jurídica, fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo
que:
A.3.1.
Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada
empresa consorciada;
A.3.2.
Para fins de qualificação econômico-financeira, será
aferido para cada empresa consorciada o atendimento às respectivas
exigências estabelecidas no edital.
A.4.
As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição
de subcontratada de outra licitante.
A.5.
Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na
qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa
que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de outra
empresa consorciada.
A.6.
Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual
figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e
servidores do Senado Federal, bem como os ocupantes de cargos ou
funções comissionadas de direção do Senado Federal.
A.7.
A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o
acesso ao sistema COMPRASNET, será realizada em nome da empresa-
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líder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas
durante o certame.
A.8.
Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se
constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa
jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente
de seus integrantes
3.7. Será obrigatória a apresentação de termo de vistoria ou de declaração de dispensa de
vistoria pelas licitantes, tendo em vista a obrigatoriedade de cobertura de voz e dados,
com qualidade satisfatória, em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal
(CASF), na residência oficial da Presidência do Senado Federal e nas residências
oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309 sul, nos termos a seguir.
A.1. É facultado à licitante interessada em participar do Pregão
decorrente deste Termo de Referência, mediante prévio agendamento
junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal
(SETEMO), realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações.
A.1.1.
A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos
horários de 9:00 as 17:00, pelo telefone (61) 3303-9001.
A.1.2.
Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou
fora do prazo estabelecido.
A.1.3.
A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou
representante da pessoa jurídica interessada em participar da licitação,
que deverá comparecer municiado de identificação pessoal e do
comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
A.1.4.
A comprovação do vínculo poderá ser feita através do
contrato de trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de
prestação de serviço ou contrato social da empresa (no caso de sócio
ou gerente).
A.1.5.
Caso o vistoriador não atenda aos requisitos acima, não
será executada a vistoria.
A.2. Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria,
emitido pelo SETEMO.

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

6
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 65333C06002E2999.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.081601/2019-03

Secretaria de Patrimônio
A.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará
declaração na qual dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e
qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente
o serviço nos termos de sua proposta e do edital.
A.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de
Dispensa de Vistoria será obrigatória na fase de habilitação do certame.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
4.1.
Item

Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Quant.

Unidade
de medida
Unidades

1

85

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB,
com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional
Tabela 1 – especificação técnica dos itens a serem contratados

4.2. Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço
estão apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha
de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadores
durante a sessão de pregão.
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4.3. As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3 bem como do modem 4G
estão detalhadas no Anexo I deste termo de Referência.

5. REQUISITOS DA LICITANTE
5.1. Qualificação Técnica Necessária
5.1.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar a aptidão para a
prestação dos serviços em características e prazos compatíveis com o objeto deste
Termo de Referência, mediante a apresentação de atestado(s)/ certidão(ões)/
declaração(ões) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
5.1.2. Para fim de compatibilidade serão considerados atestado(s)/ certidão(ões)/
declaração(ões) que comprovem a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas
modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional
(LDI), por no mínimo 12 (doze) meses.
5.1.3. O licitante deverá apresentar também Termo de Autorização, Contrato de Concessão
ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste Termo de
Referência, subscrito pela ANATEL.

6. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Tendo em vista a natureza do objeto do presente Termo de Referência, não é aplicável a
exigência de critérios e práticas de sustentabilidade.
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7. ESTIMATIVA DE CUSTO
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
Mensal (R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

1

Unidade

85

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.

289,99

24.649,15

739.474,50

2

Unidade

315

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 3 em comodato.

157,53

49.621,95

1.488.658,50

3

Unidade

300

Assinatura mensal de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com
fornecimento de modems 4G e SIM
CARDs.

174,45

52.335,00

1.570.050,00

4

Minutos

500

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e
Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria,
Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)

3,68

1.840,00

55.200,00

5

Minutos

200

Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa)

3,68

736,00

22.080,00

6

Minutos

100

Ligações LDI - Região III (Demais países
da Ásia e África)

4,00

400,00

12.000,00

7

Minutos

50

Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

4,00

200,00

6.000,00

8

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming
internacional

NA

35.000,00

1.050.000,00

164.782,10

4.943.463,00

Valor Total
Tabela 2 – Planilha de Custos
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8. REGIME DE EXECUÇÃO
8.1. Início da prestação do serviço
8.1.1. A Contratada executará os serviços objeto deste Termo de Referência, compreendendo
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP
e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir de
10/12/2019.
8.1.2. Em que pese a vigência do contrato atual até 14/1/2020, faz-se necessário que a nova
avença tenha seu efetivo início em 10/12/2019, de modo que a possível portabilidade
das linhas (caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço) seja
realizada de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
8.1.3. Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato
(Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva
dos serviços. Ou seja, deverão ser entregues até o dia 25/11/2019.
8.1.4. Havendo necessidade de realizar portabilidade de linhas (caso a vencedora do certame
não seja a atual prestadora do serviço), essa deverá ocorrer no dia 10/12/2019. Para
tanto, os SIM CARDs que serão habilitados com as linhas que serão portadas deverão
ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes da
data agendada para a portabilidade. Ou seja, deverão ser entregues até o dia
25/11/2019.
8.1.5. Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos definidos nos itens 8.1.3
e 8.1.4.
8.1.6. Inicialmente, deverão ser solicitadas:
i)
Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta)
delas para serem utilizadas com modem 4G, não haverá
necessidade de portabilidade para essas linhas;
ii)
Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a
atual prestadora do serviço;
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iii)

Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de
10 GB e fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150
(cento e cinquenta) delas deverão ser portadas, caso a vencedora
do certame não seja a atual prestadora do serviço;
8.1.7. Posteriormente, no decorrer da execução do contrato, poderão ser solicitadas ativações
de novas linhas, nos quantitativos máximos estabelecidos no item 4.1 e no prazo
estabelecido no item 8.7. Da mesma forma, poderá ser solicitada a desativação em
definitivo de linhas, também no prazo definido no item 8.7.

8.2. Requisitos técnicos
8.2.1. A Contratada deverá seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia
móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da
Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
8.2.2. A Contratada deverá prover nível de sinal satisfatório de voz e dados em todo o
Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na residência oficial da
Presidência do Senado Federal e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e
G da 309 sul.
8.2.3. A cobertura local externa da Contratada será aquela exigida pela ANATEL.
8.2.4. Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com serviços de dados com
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, incluindo a assinatura
de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea
nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps
para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
8.2.5. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a
habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com SIM CARDs,
no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e compatíveis com sua rede de
telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo Senado Federal.
8.2.6. Caso a Contratada venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento para o
Serviço Móvel Pessoal (SMP), o Senado Federal poderá solicitar a migração, sem ônus,
para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma,
que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja
descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso
contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

11
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 65333C06002E2999.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.081601/2019-03

Secretaria de Patrimônio
acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. No caso
específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de dados previstas
nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja desequilíbrio financeiro do
contrato.
8.2.7. O Senado Federal poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade numérica,
devendo esta manter os números utilizados pelo Senado Federal, sem ônus para aquela,
e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. Da
mesma forma, poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para saída
ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos no item 8.7.
8.2.8. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL
para a realização de portabilidade, após a liberação dos números pela operadora de
origem. Esse prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
8.2.9. As assinaturas mensais de linha de voz, previstas no item 4, deverão contemplar
ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer
linha fixa ou móvel, independente da operadora de destino da ligação.
8.2.10. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional
e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento,
em todo o território nacional.
8.2.11. As linhas disponibilizadas pela Contratada deverão estar configuradas para realizar
chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a necessidade de inserção do Código de
Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se, automaticamente, daquele utilizado pela
Contratada.
8.2.12. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, chamadas
originadas e recebidas fora da área de registro, SMS (Short Message Service) e MMS
(Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como correio de voz, SMS/MMS,
sem custo adicional ao Senado Federal.
8.2.13. A Contratada deverá providenciar o bloqueio das linhas móveis quando solicitado pelo
Senado Federal (suspensão temporária), no prazo estabelecido no item 8.7. Esse
bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o Senado Federal. O
restabelecimento dessas linhas, também em prazo estabelecido no item 8.7, só ocorrerá
após solicitação formal por parte do Senado Federal.
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8.2.14. A Contratada não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida
solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da assinatura mensal pro-rata até
a data do bloqueio.
8.2.15. O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do Senado Federal.
8.2.16. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o
serviço de troca de número e/ou troca de SIM CARD, sem qualquer ônus extra para o
Senado Federal.
8.2.17. De modo a garantir o disposto no item 8.2.16, a Contratada fornecerá ao Senado, no
início da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a
20% (vinte por cento) do total das linhas ativadas inicialmente. Esses SIM CARDs
poderão ser ativados mediante solicitação do Gestor do Contrato.

8.3. Serviço de Gerenciamento
8.3.1. A Contratada deverá disponibilizar um Portal Web de acesso via Internet que permitirá
ao Senado Federal efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas contratadas. Este
portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
i)
definir o perfil de utilização de cada linha;
ii)
agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
iii)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de voz, listados por:
a. o horário / calendário;
b. o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc.;
c. o números chamados (lista negra / lista branca);
d. limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo;
iv)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de dados,
v)
permitir que o Senado Federal realize o bloqueio/desbloqueio dos
serviços de voz e dados em roaming internacional;
vi)
disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do
contrato;
vii)
permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso
ao sistema.
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8.3.2. O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para
garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta.
8.3.3. Será de responsabilidade da Contratada a manutenção, a recuperação e a segurança dos
dados do serviço de gerenciamento online.
8.3.4. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para códigos de
acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130) e similares,
serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo
contrato.
8.3.5. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN (VC2 e VC3)
e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele por ela utilizado.

8.4. Roaming Internacional
8.4.1. O valor de roaming internacional de dados, voz e mensagens não foi definido nessa
contratação e não será objeto de lances pelas licitantes, uma vez que o preço varia muito
entre os países estrangeiros, inviabilizando a cotação pelas operadoras. Dessa forma,
será previsto o valor mensal R$ 35.000,00 para custear os gastos das linhas de voz e
dados quando em roaming internacional (valor inserido na Tabela 2 – Planilha de
Custos).
8.4.2. A Contratada deverá desabilitar o serviço de dados, voz e mensagens prestado na
condição de roaming internacional, permitindo suas ativações somente mediante
solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar facilidade de autogestão para
que o próprio Senado Federal o faça. Tal solicitação deverá especificar o código de
acesso, o período da viagem e os países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
8.4.3. A Contratada deverá informar ao Senado Federal, sempre que solicitado, os países que
possuem acordo de roaming internacional automático, seja direta ou indiretamente.
8.4.4. Os custos do serviço de roaming internacional, para qualquer localidade, deverão ser
faturados em moeda nacional.
8.4.5. O Senado federal poderá, quando da necessidade de liberação de voz e dados
internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional, objetivando a
obtenção de redução de custos.
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8.4.6. A Contratada deverá liberar o serviço roaming internacional em até 24 (vinte e quatro)
horas a contar da solicitação do Senado Federal, conforme disposto no item 8.7 – Níveis
de Serviço.

8.5. Comunicação
8.5.1. A Contratada deverá credenciar, por escrito, junto ao Senado Federal, um Consultor
com poderes de decisão para representá-la, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
8.5.1.1. O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis após a assinatura do contrato.
8.5.1.2. No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a Contratada deverá comunicar ao Gestor do Contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
8.5.2. A Contratada, por intermédio de seu Consultor credenciado junto ao Senado Federal,
deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Gestor do Contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua solicitação.
8.5.3. A Contratada deverá comunicar ao Senado Federal, por escrito, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
8.5.4. 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 Senado Federal.
8.5.5. A Contratada deverá 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 Senado Federal um
atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, aceitando-se a
disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center para atendimento
específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que respeitados os Níveis
de Serviços descritos no item 8.7.
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8.6. Dos dispositivos cedidos em comodato
8.6.1. A Contratada deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4 G – necessários à prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência.
8.6.2. A especificação técnica detalhada dos dispositivos que deverão ser entregues ao Senado
Federal consta do Anexo I a este Termo de Referência.
8.6.3. Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de Telecomunicações do Senado
Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Brasília
– DF, no horário das 9:00 às 17:00 h.
8.6.4. Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e homologados
pela ANATEL. Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
8.6.5. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de
operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a Contratada obrigada a
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos.
8.6.6. Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos serviços, em
10/3/2021, a Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.7. Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30 (trinta) meses, a
Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos dispositivos dos tipos
1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.8. O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será informado à
Contratada, pelo Gestor do Contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo estipulado para a
realização das substituições previstas nos itens 8.6.6 e 8.6.7 deste Termo de Referência.
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8.6.9. A Contratada deverá fornecer, a título de back-up para casos de defeito, extravio, perda,
furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades em funcionamento de
cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao
próximo número inteiro.
8.6.10. Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos, a Contratada deverá
providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato, acompanhado do respectivo Boletim de
Ocorrência (BO). A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e
modelo.
8.6.11. Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto ou roubo, a
Contratada deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da reposição do
dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para que o
Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.12. Na hipótese de defeito dos dispositivos, a Contratada deverá:
i)
providenciar o reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a
contar da comunicação do fato pelo Gestor do Contrato; ou
ii)
providenciar a reposição do dispositivo, por outro de mesma
marca e modelo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato;
8.6.13. Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos, independente da Contratada optar pelo
reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se o
defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada.
8.6.14. Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertos pela garantia, não haverá nenhum ônus
para o Senado Federal.
8.6.15. Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a Contratada deverá
emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega do dispositivo reposto ou
reparado ao Senado Federal, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo
reposto ou do reparo efetuado, para que o Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.16. O ressarcimento previsto no subitem 8.6.15 está condicionado à apresentação de laudo,
no prazo estipulado no subitem 8.6.13. Ou seja, a não apresentação do laudo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada,
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exime o Senado federal de qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos
aparelhos danificados.
8.6.17. A não apresentação do laudo no prazo não isenta a Contratada a reparar ou repor os
aparelhos danificados, nos prazos previstos no subitem 8.6.12.
8.6.18. Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do
Contrato poderá optar para que o Senado Federal restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à Contratada. Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à
operadora a Nota Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
8.6.19. Os dispositivos deverão ser devolvidos à Contratada, em funcionamento, em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato, no mesmo endereço da entrega.
8.6.20. Os dispositivos deverão estar cobertos pela garantia durante todo o período da vigência
contratual, obedecendo o disposto nos itens 8.6.12 a 8.6.18 no que se refere ao seu
reparo e reposição.

8.7. Nível de Serviço
8.7.1. O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
8.7.2. A Contratada deverá atender os prazos definidos na Tabela 3, durante a execução do
contrato que se originar deste Termo de Referência.
8.7.3. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta por
cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços básicos
(trafegar dados, originar ou receber chamadas).
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos números
pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do aparelho
e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor
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Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do
Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto ou
roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor, em
conjunto com a apresentação do BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto
ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Tabela 3 – Prazos para atendimento

8.8. Glosas por descumprimento do Nível de Serviço acordado
8.8.1. No caso de descumprimento dos prazos previstos no subitem 8.7, a Contratada estará
sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal faturado, para cada ocorrência
de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e condições descritas na Tabela 4.
8.8.2. A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
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Atividade

Percentual

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

NA

Não
será
aplicada
glosa,
mas
o
reparo/reposição ocorrerá sem ônus para o
Senado Federal

Apresentação de informações ou esclarecimentos

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Tabela 4 – Glosas por descumprimento de prazos

8.8.3. Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês seja igual ou superior
a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial do objeto e
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aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida, observando os critérios previstos no item 16.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será emitido termo circunstanciado de
aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada (padrão FEBRABAN) e
verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. São obrigações da contratada, além de outras previstas no instrumento convocatório e
seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:
10.1.1. Manter, durante a execução do ajuste, as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação.
10.1.2. 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.
10.1.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver.
10.1.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas com a execução do ajuste.
10.1.5. Manter, durante a realização de serviços nas dependências do Senado Federal, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso.
10.1.6. Manter preposto para este ajuste que irá representá-la sempre que for necessário.
10.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Senado Federal ou a terceiros, por
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução do
instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência.
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10.1.8. Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Termo de
Referência, salvo autorização específica do Senado Federal.
10.1.9. Não ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações do ajuste a terceiros.
10.2. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo
empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e exclusivamente pela
Contratada e a ela vinculados.
10.3. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência as
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n°
8.078/1990.
10.4. A Contratada deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das conversações realizadas
por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.4.1. 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.
10.4.2. A Contratada deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de manutenção
de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no Senado Federal em razão do
trabalho vinculado ao contrato assinado.
10.4.3. O modelo do termo de confidencialidade a ser utilizado está no Anexo II desse Termo
de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DO SENADO FEDERAL
11.1. Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a Contratada possa
cumprir as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, atinentes ao objeto contratual.
11.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
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11.4. Responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o prazo
da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa)
e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância nacional e longa
distância internacional, respectivamente.
11.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados pelo Senado Federal, não devem ser interrompidos.
11.6. Deverá o Senado Federal, representado por gestores Titular e Substituto, devidamente
designados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato que se
originará deste Termo de Referência, inclusive:
11.6.1. Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se torne necessária.
11.6.2. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas no contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela Contratada.
11.6.3. Aplicar glosa quando descumprido qualquer item constante do Acordo de Nível de
Serviço (ANS) pactuado.
11.6.4. Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos públicos
competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de
haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao Erário.
11.6.5. Comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade
observada na prestação dos serviços.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. 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.
12.2. A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em arquivo
eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos FEBRABAN
V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo, sendo que o pagamento
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poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura, ou por Ordem
Bancária.
12.3. Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a zero hora
do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
12.4. Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação à
Contratada e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
12.5. A Contratada, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo de 60 (sessenta)
dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar apurações e comunicar o
resultado ao Senado Federal. Caso a Contratada não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
12.6. Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova fatura ou boleto para
recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data de vencimento, respeitando a
antecedência prevista no subitem 12.2.
12.7. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura de
Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente os fatos à Contratada,
para que seja feita a glosa do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros
meios quando se tratar do último mês do contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

13. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1. O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência por 30 (trinta) meses
consecutivos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,
até o limite de 60 (sessenta) meses a critério das partes e mediante termo aditivo, observado
o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
13.2. Esse prazo de 30 (trinta) meses foi estipulado de modo a permitir às operadoras de
telefonia realizar a amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços
dos serviços sejam onerados além do necessário para a equalização dos investimentos
efetuados.
13.3. A caracterização do serviço objeto deste Termo de Referência como sendo de prestação
continuada se deve à atual imprescindibilidade do serviço de telefonia móvel como meio
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de comunicação, que, por suas características únicas, pode ser utilizado a qualquer tempo
e em qualquer lugar, garantido agilidade no tratamento de informações necessárias às
atividades parlamentares.
13.4. Caso as partes não se interessem pela prorrogação do contrato, deverão manifestar sua
vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual.
13.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

14. REAJUSTE
14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de
tarifas, essas serão estendidas ao Senado Federal, a partir da mesma data-base.

15. GARANTIA CONTRATUAL PREVISTA NO ART. 56 DA
LEI Nº 8.666/1993
15.1. Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 para a
presente contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015.
15.2. Neste ponto cumpre destacar que, em tese, o maior prejuízo que a Administração
poderia incorrer com essa contratação seria relacionado a atrasos no início da prestação ou
até mesmo na desistência da contratada em prestar o serviço.
15.3. No decorrer da execução contratual, praticamente não há risco que justifique uma
garantia vultosa, pelos seguintes motivos: i) o Senado Federal só paga pelo serviço
efetivamente prestado; ii) eventuais serviços prestados fora dos prazos pactuados são
penalizados de imediato com glosas no pagamento.
15.4. Diante do exposto, sugerimos que a garantia contratual corresponda a 2,5% (dois e meio
por cento) do valor global do contrato, metade do valor máximo permitido.
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16. SANÇÕES CONTRATUAIS
16.1. Decorrido o prazo previsto para o início do contrato decorrente deste Termo de
Referência, sem que a Contratada dê início à prestação do objeto, conforme os prazos
estabelecidos neste TR, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada,
cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global
do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no contrato,
observando-se os critérios estabelecidos naquele instrumento.
16.2. Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de alguma parcela, ou
sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a Contratada à multa de 0,1% (um décimo
por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
16.3. Findo o prazo limite previsto no item 16.1, sem adimplemento da obrigação, aplicar-seá, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato, observando-se os critérios constantes naquele instrumento,
podendo ainda o Senado Federal, a seu critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa,
quando for o caso, e impor outras sanções legais cabíveis.
16.4. Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos itens 16.1 e 16.2, a critério do Senado
Federal, o contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
16.5. As multas previstas neste item 16, somadas todas as penalidades aplicadas, não poderão
superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato,
ressalvadas as hipóteses especiais previstas no contrato.
16.6. A reincidência na aplicação do percentual máximo previsto no item anterior poderá
ensejar a rescisão unilateral do contrato.
16.7. Além das multas previstas nos itens anteriores, o contrato poderá ser rescindido
unilateralmente, ficando ainda a Contratada sujeita à multa correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global do contrato, fixada, a critério do Senado Federal, em função da
gravidade apurada.
16.8. As demais hipóteses e condições de sanção deverão seguir as disposições da minutapadrão de edital.
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17. INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO
CONTRATO
17.1. A gestão do Contrato que se originar deste Termo de Referência ficará a cargo do Chefe
do Serviço de Telecomunicações Móveis (SETEMO/COOTELE/SPATR).
17.2. Da mesma forma, o Gestor Substituto deverá ser o Substituto daquele Chefe de Serviço.

18. NÚMERO SEQUENCIAL DO PLANO DE
CONTRATAÇÕES.
18.1. Conforme informação obtida no Sistema de Gestão de Aquisições o número da
contratação é o 2019.0211.

19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Charles Barbosa Oliveira
Chefe do SETEMO Substituto
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
De acordo.
[assinado eletronicamente]
ROMULO FULGONI BRANCO
Diretor da SPATR - Substituto
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS DOS DISPOSITIVOS A SEREM
FORNECIDOS EM COMODATO
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela Liquid Retina HD;

Tela

Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;

Câmera

Resolução 4608 x 2592 pixels
Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
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Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp
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Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Câmera

Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;
Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelo de Referência – Samsung Galaxy J8
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de
Voz e dados

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz;
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.2;
GPS, Glonass, Beidou

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 3500 mAh

Processamento

Processador 1.8 GHz 8 Core
Chipset Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela LCD Super AMOLED de 6 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1480 x 720 pixels a 274 ppp
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Câmera

Câmera traseiras múltiplas 16 MP e 5 MP;
Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080);
Estabilização de imagem para vídeo

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e 10;
e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software de
instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE

A empresa ______________________________________________ pessoa jurídica estabelecida na
___________________________

(endereço),

inscrita

no

CNPJ/MF

com

o

nº

_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos,
doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de
informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita as regras, condições e
obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a necessária

e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado Federal revelada à
EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos,
especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio, processos, projetos conceitos de
produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários das linhas telefônicas, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não outorgadas, preço e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou
comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a

terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa
da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as informações restritas reveladas,
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devendo cientifica-los da existência deste Termo e de natureza confidencial das informações restritas
reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal qualquer

violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar, veicular

publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou informações
contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações de que

tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade dos dados
trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de telecomunicação,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal. E, por aceitar todas
as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina o
presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Mem. 181/2019 – SETEMO/COOTELE/SPATR
Em 6 de junho de 2019
Ao Senhor Coordenador da COOTELE
Assunto:
Encaminha nova versão do Termo de Referência após análise preliminar
da COATC e da COPELI
Referência:

00200.016729/2018-89

1.

Em atenção ao Memorando nº 379/2019 – COATC/SADCON (NUP

00100.078480/2019-12), juntamos aos autos nova versão do Termo de Referência (NUP
00100.081601/2019-03), considerando as recomendações exaradas pela COPELI (NUP
00100.078336/2019-78) e as notas da COATC contidas no memorando supra.
2.

Para facilitar a análise das modificações realizadas, a este documento

juntamos dois anexos com a manifestação do órgão técnico acerca das recomendações e
notas supracitadas.
3.

Além disso, realizamos, de ofício, uma pequena alteração na redação do

item 8.2.6 do Termo de Referência, de modo a contemplar adequações que técnicas que
podem surgir com o advento da utilização futura da tecnologia 5G
4.

Destacamos também que a nova versão foi assinada pelos servidores que

ficarão responsáveis pela gestão do contrato que se originar dessa licitação, bem como
pelo Diretor da Secretaria de Patrimônio, em exercício.
5.

Destarte, estando Vossa Senhoria de acordo com as informações

apresentadas, sugiro

a devolução do processo à COCVAP/SADCON para

prosseguimento da instrução.
Respeitosamente,
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
Página 1 de 2
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De acordo, encaminhe-se à COCVAP/SADCON.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
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ANEXO
CONSIDERAÇÕES DO ÓRGÃO TÉCNICO QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES
FEITAS PELA COPELI NA MINUTA DE EDITAL
Recomendação 1: Quanto ao Termo de Referência, importante destacar que há diferença
nas informações apresentadas no item 2, na tabela do item 4.1 (ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DO OBJETO), e no item 7 (ESTIMATIVA DE CUSTOS) quanto ao “tipo
de smartphone” a ser fornecido. Cabe ressaltar que a pesquisa de preço, acostada no
documento nº 00100.059607/2019-96, foi elaborada considerando o smartphone TIPO 2.
Isto posto, sugere-se que o Órgão Técnico se manifeste acerca do assunto e ratifique a
especificação que deverá ser utilizada na minuta de Edital nas tabelas constantes dos
Anexos 1, 2, 4 e 5.
Manifestação do órgão técnico quanto a Recomendação 1: ajustado item 7 do Termo
de Referência, de modo a uniformizar as informações referentes aos aparelhos que serão
cedidos em comodato.

Recomendação 2: Considerando a sistemática de execução do objeto (utilização sob
demanda) e a possibilidade de variação na demanda de cada tipo de serviço, é salutar, na
linha da jurisprudência do TCU, a fim de se evitar o chamado "jogo de planilha", a fixação
dos valores unitários estimados no Anexo 1 como preços unitários máximos, de modo
que sugerimos a seguinte redação para o item 12.2:
“12.2 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à
compatibilidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto
aos preços ofertados para cada item, que não poderão ser superiores aos valores
unitários informados no Anexo 1 deste edital.”
Manifestação do órgão técnico quanto a Recomendação 2: sem oposição à redação
proposta pela COPELI, sem necessidade de alteração no Termo de Referência.
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Recomendação 3: Em relação às exigências de qualificação técnica estabelecidas na
alínea “a” do item 13.3.1 da minuta, é recomendável a adequação da redação ao padrão
das minutas do Senado Federal, conforme seguinte sugestão:
“a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, por período não inferior a
12 (doze) meses, serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa
distância nacional (LDN) e/ou longa distância internacional (LDI), não
necessariamente com as exatas características, volume de dados, cobertura e
localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea "a" (12
meses) será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica,
desde que se referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as
licitantes deverão disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à
contratação, relatórios técnicos e documentos complementares necessários
à compreensão das características dos serviços executados.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de Concessão ou
documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste edital,
subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de vistoria, ou, caso opte por não a realizar, declaração de dispensa de
vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.”
Tendo em vista que o “serviço de telefonia” (em todas as suas modalidades) compõe a
parcela de maior relevância do objeto contratual, tem-se por despicienda a fixação,
também como parcela de maior relevância, o “fornecimento de aparelhos telefônicos em
regime de comodato”, de modo que, da forma como consta na sugestão de redação acima,
se mostra pertinente a sua exclusão da alínea “a”.
É salutar que o Órgão Técnico avalie a sugestão formulada pela COPELI, ratificando-a
de forma expressa ou retificando-a, justificadamente.
Manifestação do órgão técnico quanto a Recomendação 3: ratificamos a
recomendação da COPELI. Alterado o item 5.1.2 do Termo de Referência, retirando a
expressão “incluindo o fornecimento de aparelhos em comodato”.
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Recomendação 4: Quanto ao Anexo 1, sugere-se o seguinte texto para a observação
constante do item 8 (reserva orçamentária) da tabela “PREÇO (S) ESTIMADO (S) PARA
30 MESES E QUANTIDADE (S)”:
* Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa, não estando
o Senado Federal obrigado a contratar todo o valor indicado. Esse item não será
objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser inserido, no sistema eletrônico e
na proposta, o valor fixo de R$ 1.050.000,00.
Manifestação do órgão técnico quanto a Recomendação 4: sem oposição à redação
proposta pela COPELI, sem necessidade de alteração no Termo de Referência.

Recomendação 5: No tocante ao Anexo 3, considerando que – nas especificações
técnicas dos aparelhos que serão fornecidos quando da contratação dos itens 1, 2 e 3 –
consta a expressão “marca de referência”, questiona-se ao Órgão Técnico se:
a) se trata de marca/modelo de referência, isto é, poderá ser ofertado outro
aparelho similar?; ou,
b) se trata de marca exclusiva do aparelho que será entregue, isto é, se somente
será aceito a marca/modelo indicada?
Caso a resposta à pergunta “a” seja positiva, haja vista que há especificações exclusivas
do aparelho “Iphone”, por exemplo, (como, v.g., o sistema operacional, capacidade,
tamanho
tamanho e peso, entre outros), faz-se necessário retirar as características exclusivas ao
aparelho da referida marca/modelo e, dessa forma, inserir especificações que permitam
maior competitividade, contemplando outras marcas/modelos que atendam às
necessidades da Administração.
Caso a resposta à pergunta “b” seja positiva, em atenção ao disposto na segunda parte do
§5º do art. 7º da Lei nº 8.666/1993, por haver expressa indicação de marca/modelo, é
salutar que o Órgão Técnico, no Termo de Referência, apresente justificativa técnica
robusta para lastrear tal exigência, devendo ser indicado no Anexo 3 a obrigatoriedade
específica do fornecimento de tais marcas/modelos.
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Manifestação do órgão técnico quanto a Recomendação 5:
Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a licitação em comento não tem por objeto
a aquisição de aparelhos celulares, mas a contratação de serviços de telefonia (voz e
dados).
Desta forma, s.m.j., as especificações dos aparelhos, da forma que consta no Termo de
Referência, não ofendem ao disposto no §5º, do art. 7º, da Lei nº 8.666/1993, isso porque
o fornecimento dos aparelho sob a forma de comodato é apenas uma das obrigações
contratuais, não sendo objeto da licitação. Inclusive, caso algum usuário opte por usar a
linha em um aparelho particular, os preços praticados pela contratada serão os mesmos,
sem nenhum desconto, pois o serviço contratado continuará sendo prestado.
A própria COPELI corrobora esse raciocínio em sua recomendação nº 3, quando sugere
a retirada da comprovação do fornecimento dos aparelhos em comodato nos critérios para
qualificação técnica.
Ademais, informamos que as especificações contidas no Termo de Referência são
especificações mínimas, sendo que em nenhuma delas há o direcionamento para uma
configuração exclusiva. Ou seja, serão aceitos quaisquer aparelhos que tenham as
configurações mínimas descritas no Anexo I ao Termo de Referência.
No caso específico do iPhone, citado pela COPELI, mais de um modelo é capaz de
atender às especificações previstas. Destaca-se ainda que, como no mercado de
telecomunicações a velocidade de inovação e renovação dos dispositivos ocorrem numa
rapidez muito grande, é quase certo que, até o início da vigência do contrato, outros
modelos serão lançados e também capazes de atender as especificações previstas.
Ainda de modo a refutar a ideia de exclusividade, cabe analisar mais detidamente o que
se pede. Especificamente para o item 1 (assinatura de voz e 20 GB de dados) é preciso
deixar claro que são previstos dois tipos de smartphones considerados como “top de
linha” (tipos 1 e 2), um com o sistema operacional iOS e outro com o sistema operacional
Android, sendo que ambos possuem praticamente o mesmo preço.
Essa possibilidade de escolha prevista no item 1 obviamente tem relação com a
preferência do usuário, mas também possui uma justificativa técnica, tendo em vista que
o back-up das conversas do aplicativo Whatsapp (que hoje em dia é o principal aplicativo
para conversação) só pode ser feito dentro do mesmo sistema operacional. Ou seja, um
usuário que hoje utiliza um iPhone (iOS) perderá todo seu histórico de conversas no
Whatsapp se for obrigado a migrar para um LG, Samsung ou Motorola (Android).
A título de informação, apresentamos a seguir os tipos de aparelhos utilizados pelos
Senadores atualmente:




iOS: 87,0%
Android: 7,8%
Particular: 5,2%

Prosseguindo, mesmo que que houvesse a indicação de um modelo/marca específico,
todas as operadoras de telefonia móvel teriam condições de fornecer esse aparelho, sem
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que isso causasse qualquer prejuízo à competitividade do certame, tendo em vista que
todas elas possuem aparelhos da Apple e Samsung em seus portfólios:






https://www.tudocelular.com/curiosidade/noticias/n133033/precos-nasoperadoras-valores-iphone-xs-xs-max-xr.html
https://lojaonline.vivo.com.br/vivostorefront/Vivo/Aparelhos/Lan%C3%A7ame
nto-iPhone/APPLE-IPHONE-XR-64GBAMARELO/p/DGAP081Y3000?identifier=campanha_iphonexr64_nacional&gc
lid=EAIaIQobChMI3qWKrqPT4gIVBjKRCh284gKYEAAYASAAEgLNWfD_
BwE
https://lojaonline.claro.com.br/iphone-xr-64gb-32648#/pos-play-30gb
https://lojaonline.oi.com.br/loja/iphone-xr-64gb-32648

Por fim, ressaltamos que: i) essa distinção entre aparelhos segue o que já é praticado no
contrato atualmente vigente (Contrato nº 9/2015) e que foi determinado pelo então
Diretor-Geral; ii) as especificações dos aparelhos de referência seguem o que é praticado
por outros órgãos da Administração Pública Federal (ver Pregão Eletrônico nº 35/2018
do TST e Pregão Eletrônico nº 100/2018 do STJ).
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ANEXO
CONSIDERAÇÕES DO ÓRGÃO TÉCNICO QUANTO ÀS NOTAS FEITAS
PELA COATC/SADCON NA MINUTA DE EDITAL
NOTA 1: Órgão Técnico ratificar ou retificar o seguinte texto:
“... para conhecer as instalações de todo o Complexo Arquitetônico do Senado
Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal e das
Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a
cobertura de voz e dados tenha qualidade satisfatória.”
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 1: sem oposição à redação proposta
pela COATC/SADCON, sem necessidade de alteração no Termo de Referência.

NOTA 2: pede-se ao órgão técnico para informar se haverá um prazo de garantia para os
aparelhos celulares fornecidos. Caso haja, o Termo de Referência deverá ser ajustado para
contemplar a informação.
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 2: inserido o item 8.6.20 de modo a
contemplar explicitamente a necessidade da garantia dos aparelhos durante toda a
vigência do contrato, nos seguintes termos:
8.6.20 Os dispositivos deverão estar cobertos pela garantia durante todo o
período da vigência contratual, obedecendo o disposto nos itens 8.6.12 a
8.6.18 no que se refere ao seu reparo e reposição.

NOTA 3: Em que pese constar do item 2 do Termo de Referência – Justificativa para a
Contratação, há necessidade de o órgão técnico informar uma justificativa explicando a
necessidade da contratação pretendida, para fins exclusivamente de edital. Vale ressaltar
que, considerando que o edital é um documento público e de ampla divulgação, o texto a
ser inserido nesse campo tem que levar isso em consideração).
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Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 3: inserido o texto abaixo no item 2.1
de modo a contemplar a justificativa para fins de edital:
2.1 [...] Trata-se de um serviço imprescindível para o bom desempenho das
atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer tempo e
em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de se comunicar nos
dias atuais. Ademais, cada vez mais o Senado Federal oferece serviços e
sistemas totalmente suportados em meio digital, o que corrobora a
necessidade de parlamentares e servidores terem à sua disposição serviços de
telecomunicações móveis capazes de suportar essa mudança de paradigma
na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia móvel sobre a fixa.

NOTA 4: pede-se ao órgão técnico para verificar a soma do preço mensal na planilha de
preços, pois parece que o valor é R$ 164.782,10. Caso haja alteração, o Termo de
Referência deverá ser ajustado.
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 4: de fato o valor correto é R$
164.782,10, ajustado no Termo de Referência.

NOTA 5: Esclarece-se ao órgão técnico que, na tabela do Anexo I foram inseridas as
colunas “Preço Total Mensal” e “Preço Total para 30 meses”, a informação quanto ao
“Preço Unitário” não foi inserida, pois o Sistema Comprasnet só aceita a inclusão de 2
(dois) valores. Logo, foi informada a quantidade de 30 meses para todos os itens, e na
coluna “Descrição Resumida” foi inserida a quantidade real de cada item, conforme
consta da tabela do item 4.1 do Termo de Referência – Especificações Técnicas do
Objeto.
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 5: sem oposição à redação proposta
pela COATC/SADCON, sem necessidade de alteração no Termo de Referência.

NOTA 6: Pede-se ao órgão técnico para padronizar as especificações constantes desta
tabela com as constantes da tabela – Estimativa de Custo (item 7 do Termo de
Referência), pois verificou-se que para os itens 1 e 2, as descrições estão diferentes no
que tange ao fornecimento dos smartphones. Caso haja alguma alteração, solicita-se que
seja indicada expressamente.
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Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 6: ajustado item 7 do Termo de
Referência, de modo a uniformizar as informações referentes aos aparelhos que serão
cedidos em comodato.

NOTA 7: Pergunta-se ao órgão técnico se, após a solicitação do Senado para o
restabelecimento, a contratada terá um prazo para restabelecer a linha? Caso haja
alteração, o Termo de Referência deverá ser ajustado.
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 7: ajustado item 8.2.13 do Termo de
Referência e Tabelas 3 e 4, de modo a determinar prazo para restabelecimento das linhas
suspensas temporariamente.

NOTA 8: Pergunta-se ao órgão técnico se, no caso de necessidade de ajuste da fatura pela
contratada, haverá um prazo para que a contratada efetue a alteração. Em caso de
complementação, o Termo de Referência deverá ser ajustado.
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 8: Conforme item 12.5, a Contratada
tem 60 dias corridos para se manifestar em relação à contestação apresentada pelo Senado
Federal. Além disso, foi realizada uma pequena alteração na redação do item 12.6 do
Termo de Referência, de modo a deixar claro que há um prazo (15 dias úteis) para a
emissão de uma nova fatura/boleto após a análise da contestação, seja ela procedente ou
não.

NOTA 9: Pede-se ao órgão técnico para verificar se todas as atividades constantes na
tabela acima estão previstas no Regime de Execução ou nas Obrigações da contratada,
visto que para que seja previsto um Nível de Serviço, este precisa, preliminarmente,
constar como uma obrigação a ser cumprida pela contratada. Adicionalmente, solicita-se
ao órgão técnico informar se a contagem dos mencionados prazos será em dias corridos
ou úteis. Caso haja alteração, o Termo de Referência deverá ser ajustado.
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 9: Realizados ajustes nos itens 8.1.7 e
8.2.7 de modo a contemplar a recomendação acima. Além disso, explicitado na Tabela 3
que os prazos são em dias corridos.
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NOTA 10: Esclarece-se ao órgão técnico que em função de determinação da DGER,
deverá ser informado o percentual exigido para a garantia contratual, que, em regra, só
pode ser arbitrado até o limite máximo de 5%, nos termos do art. 56, § 2º da Lei nº
8.666/1993. Logo, pede-se ao órgão técnico para informar e justificar qual será o
percentual de garantia a ser exigido para a contratação em tela, sopesando os riscos do
objeto da contratação a serem cobertos com a garantia contratual. A informação deverá
constar do item 15 do Termo de Referência.
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 10: Adequado o item 15 do Termo de
Refrência de modo a contemplar a determinação da DGER.

NOTA 11: Pede-se ao órgão técnico para ratificar ou retificar a inclusão da expressão
“ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto da Cláusula Sexta”. Em caso de
concordância, o Termo de Referência deverá ser ajustado.
Manifestação do órgão técnico quanto a NOTA 11: sem oposição à redação proposta
pela COATC/SADCON, realizado ajuste no item 8.8.3 do Termo de Referência de modo
a contemplar essa alteração.
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Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 17 de junho de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Para complementação de informações quanto ao visto da minuta de edital
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos.
Considerada a manifestação da SPATR, mediante o documento
nº 00100.081623/2019-65, em resposta às recomendações da COATC, sugere-se o retorno
dos autos ao órgão técnico para complementação e/ou esclarecimento dos seguintes pontos:
1 – Manifestação quanto à recomendação 1 da COPELI:
Em relação à recomendação emanada pela COPELI acerca das especificações
técnicas do objeto, o órgão técnico informou que foi efetuada a alteração no item 7 do Termo
de Referência. Logo, face à modificação efetuada, pergunta-se ao órgão técnico se há impacto
na pesquisa de preços (NUP 00100.059607/2019-96) já realizada. Em caso afirmativo,
solicita-se à SPATR que informe sobre a necessidade de efetuar uma nova pesquisa de preços.
2 – Manifestação quanto à recomendação 3 da COPELI:
A COPELI informou que no tange às exigências de qualificação técnica
estabelecidas na alínea “a” do item 13.3.1 da minuta de edital, é recomendável a adequação
da redação ao padrão das minutas do Senado Federal, conforme sugestão de redação acostada
ao NUP 00100.078336/2019-78.
A SPATR informou que “ratificamos a recomendação da COPELI. Alterado o
item 5.1.2 do Termo de Referência, retirando a expressão “incluindo o fornecimento de
aparelhos em comodato”.
Em que pese o órgão técnico ter manifestado concordância com a COPELI,
esclarece-se ao órgão técnico que as disposições constantes do item 5.1.2 do Termo de
Referência não conferem integralmente com o texto sugerido pela COPELI. Logo, solicita-se
ao órgão técnico que seja realizado o devido ajuste.
Em tempo, informa-se ao órgão técnico que a mencionada solicitação se faz
necessária, pois o edital reflete o que consta no Termo de Referência.
A versão atualizada do Termo de Referência (TR) deverá ser anexada aos autos
sem as marcas de revisão/correção, devidamente assinado pelo Diretor da Secretaria, para
futura aprovação pela autoridade competente.
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Memorando nº 414/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
O Termo de Referência com as alterações e inclusões em destaque e as
exclusões tachadas, deverá ser encaminhado à COATC, para o e-mail coatc@senado.leg.br,
em formato Word, a fim de facilitar a identificação das alterações realizadas pelo órgão
técnico. O atendimento a essa solicitação é fundamental para que a COATC possa, com
segurança, realizar todas as alterações no documento.
Após, o processo em questão deverá retornar à COATC, para seu regular
prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À SPATR, para manifestação.
(assinado eletronicamente)
Allan Del Cistia Mello
Coordenador da COATC
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a prestação de serviços de telefonia, a partir
de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do objeto do presente Termo de Referência tem por objetivo gerar as
especificações técnicas para a substituição do objeto do Contrato nº 009/2019, em virtude
do fim de sua vigência em 14/1/2020. Trata-se de um serviço imprescindível para o bom
desempenho das atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer tempo
e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de se comunicar nos dias atuais.
Além disso, cada vez mais o Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente
suportados em meio digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes de suportar essa
mudança de paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia móvel
sobre a fixa.
2.2. Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma perspectiva de custo x benefício,
a contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração, pois busca ampliar
a qualidade dos serviços prestados atualmente com um custo menor adotando o modelo de
pacote de serviços (ligações locais e longa distância nacional não tarifadas utilizando o CSP
da operadora contratada). Tal modelo já é há muito tempo adotado no varejo e no mercado
corporativo, passando a ser utilizado também no mercado governo, após o sucesso do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central
de Compras do MPOG.
2.3. Considera-se, ainda, que as especificações exigidas neste Termo de Referência para o
objeto da contratação são aquelas estritamente necessárias para garantir o atendimento do
interesse da Administração, sem comprometer de forma injustificada a competividade do
certame, uma vez que todas as operadoras autorizadas a prestar o SMP em território
nacional têm condições de atender as exigências estabelecidas neste instrumento.
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2.4. Relação entre demanda prevista e a quantidade solicitada
2.4.1. O contrato atualmente vigente prevê até 500 (quinhentas) linhas de voz/dados e 500
(quinhentas) linhas de dados; para este Termo de Referência, propomos agora uma
redução para 400 (quatrocentas) linhas de voz/dados e 300 (trezentas) linhas de dados,
que melhor reflete a demanda atual, sabendo que temos hoje ativas 280 (duzentas e
oitenta) linhas de voz/dados e 85 (oitenta e cinco) linhas de dados.
2.5. Possíveis riscos, caso não se contrate o objeto solicitado, e benefícios esperados com a
contratação
2.5.1. Informa-se que, caso essa não venha a ser realizada, a Administração estará sujeita ao
seguinte risco: interrupção total do serviço de telefonia móvel hoje disponibilizado aos
Senadores e a servidores previamente autorizados pela Diretoria-Geral.
2.5.2. Por fim, cumpre ressaltar que, com a contratação do objeto deste Termo de Referência,
espera-se alcançar os seguintes benefícios à Administração: i) maior disponibilidade e
flexibilidade de meio de comunicação aos Senadores e servidores; ii) interação com os
sistemas eletrônicos institucionais em qualquer lugar e a qualquer tempo.
2.6. Contratos / Atas de Registro de Preço que serão substituídas com a contratação
Nº Contrato / ARP

Término da

Objeto

vigência

Contrato nº 0009/2015 Contratação de empresa especializada para a prestação 14/1/2020
de serviços de telefonia a partir de terminais móveis,
nas modalidades SMP e STFC, na forma de um Plano
Corporativo, com software de gerenciamento das
linhas que possibilite o controle de uso dos acessos do
SMP por parte do SENADO FEDERAL, incluindo a
disponibilização dos aparelhos telefônicos móveis em
comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
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3. FORMA DE CONTRATAÇÃO
3.1. Modalidade de licitação
3.1.1. Será adotada a modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, em razão de o objeto da
presente contratação poder ser classificado como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, consoante preceituam a Lei nº 10.520/02, assim
como o art. 2º, caput e §1º, e o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.4540/05.
3.2. Critério de julgamento das propostas
3.2.1. Será adotado o critério de julgamento “menor preço”, sendo declarada vencedora do
certame a proposta que, atendidas as especificações do edital, ofertar o menor preço
para o objeto da licitação, nos termos do art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/1993.
3.3. Critério de adjudicação
3.3.1. Será adotado o critério de adjudicação “global”, tendo em vista a existência dos
seguintes fatores que justificam o agrupamento dos itens em um único grupo:
i)
a contratação conjunta dos serviços de telefonia locais (VC1),
longa distância nacional (VC2 e VC3) e internacional (LDI) num
único lote se justifica pela alta complexidade em definir quando
utilizar o Código de Seleção de Prestadora (CSP) de diferentes
operadoras, um para chamadas VC1, VC2 e VC3 e outro para
LDI, o que resultaria em maiores custos para a contratação;
ii)
a contratação proposta é, basicamente, uma solução única,
composta dos serviços de voz (local, LDN e LDI) e dados
móveis, não havendo nenhum ganho técnico ou econômico em
seu fracionamento em mais de um fornecedor;
iii)
o grande benefício da contratação conjunta dos serviços de
telefonia móvel advém da utilização do poder de compras
agregado do governo. Na medida que aproveita as oportunidades
de economia de escala, o Senado pode obter melhores preços
junto ao mercado, reduzindo seus custos.
3.4. Opção pela utilização ou não do Sistema de Registro de Preços
3.4.1. Não será utilizado o Sistema de Registro de Preços na presente contratação, tendo em
vista o não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.
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3.5. Aplicação do tratamento diferenciado previsto no art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas
3.5.1. O objeto de Termo de referência não se enquadra nas condições previstas no art. 48 da
Lei Complementar nº 123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas.
3.5.2. Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Desta
forma, conforme inteligência do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar supracitada,
não há que ser concedido o tratamento diferenciado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.
3.6. Permissão ou vedação quanto à participação de consórcios
3.6.1. A participação de consórcios no certame que se originará do presente Termo de
Referência será permitida, em razão de possibilitar uma maior competividade e ampla
concorrência. Por exemplo: operadoras focadas em serviço móvel poderiam se
consorciar com outras operadoras focadas em serviços fixo (em geral, fazem parte de
um mesmo grupo econômico) para concorrer em licitações que isoladamente teriam
pouca ou nenhuma capacidade de concorrer.
3.6.2. Nesse sentido, será admitida a participação de consórcios na licitação que se originar
deste Termo de Referência, desde que observadas as condições estabelecidas a seguir:
A.1.
Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser
apresentado pela licitante compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da
empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas
neste edital e será a representante das consorciadas perante o Senado
Federal.
A.1.1.
Juntamente com o documento referido no subitem
anterior, os consorciandos deverão apresentar declaração de
compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à
anuência e aprovação do Senado Federal, visando manter válidas as
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.
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A.2.
No compromisso de constituição do consórcio deverão estar
discriminadas a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária
de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase
da licitação quanto na de execução do contrato.
A.2.1.
As empresas consorciadas serão solidariamente
responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e
durante toda a vigência do contrato.
A.2.2.
O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo,
coincidir com o prazo de vigência do contrato.
A.2.3.
No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme
disposto no art. 33, §1º, da Lei nº 8.666/1993.
A.3.
Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação jurídica, fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo
que:
A.3.1.
Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada
empresa consorciada;
A.3.2.
Para fins de qualificação econômico-financeira, será
aferido para cada empresa consorciada o atendimento às respectivas
exigências estabelecidas no edital.
A.4.
As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição
de subcontratada de outra licitante.
A.5.
Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na
qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa
que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de outra
empresa consorciada.
A.6.
Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual
figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e
servidores do Senado Federal, bem como os ocupantes de cargos ou
funções comissionadas de direção do Senado Federal.
A.7.
A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o
acesso ao sistema COMPRASNET, será realizada em nome da empresa-
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líder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas
durante o certame.
A.8.
Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se
constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa
jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente
de seus integrantes
3.7. Será obrigatória a apresentação de termo de vistoria ou de declaração de dispensa de
vistoria pelas licitantes, tendo em vista a obrigatoriedade de cobertura de voz e dados,
com qualidade satisfatória, em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal
(CASF), na residência oficial da Presidência do Senado Federal e nas residências
oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309 sul, nos termos a seguir.
A.1. É facultado à licitante interessada em participar do Pregão
decorrente deste Termo de Referência, mediante prévio agendamento
junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal
(SETEMO), realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações.
A.1.1.
A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos
horários de 9:00 as 17:00, pelo telefone (61) 3303-9001.
A.1.2.
Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou
fora do prazo estabelecido.
A.1.3.
A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou
representante da pessoa jurídica interessada em participar da licitação,
que deverá comparecer municiado de identificação pessoal e do
comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
A.1.4.
A comprovação do vínculo poderá ser feita através do
contrato de trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de
prestação de serviço ou contrato social da empresa (no caso de sócio
ou gerente).
A.1.5.
Caso o vistoriador não atenda aos requisitos acima, não
será executada a vistoria.
A.2. Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria,
emitido pelo SETEMO.
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A.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará
declaração na qual dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e
qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente
o serviço nos termos de sua proposta e do edital.
A.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de
Dispensa de Vistoria será obrigatória na fase de habilitação do certame.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
4.1.
Item

Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Quant.

Unidade
de medida
Unidades

1

85

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB,
com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional
Tabela 1 – especificação técnica dos itens a serem contratados

4.2. Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço
estão apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha
de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras
durante a sessão de pregão.
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4.3. As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3 bem como do modem 4G
estão detalhadas no Anexo I deste termo de Referência.

5. REQUISITOS DA LICITANTE
5.1. Qualificação Técnica Necessária
5.1.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar Atestado(s) de
Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando que a licitante prestou, por período não inferior a 12 (doze) meses, Serviço
Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa
distância internacional (LDI), não necessariamente com as exatas características,
volume de dados, cobertura e localidades referidos neste Termo de Referência.
5.1.1.1. Para a comprovação do lapso temporal estabelecido no item 5.1.1 (12 meses)
será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica, desde que se
referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
5.1.1.2. Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as licitantes
deverão disponibilizar todas as informações e documentos que eventualmente
se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à contratação, relatórios
técnicos e documentos complementares necessários à compreensão das
características dos serviços executados.
5.1.2. O licitante deverá apresentar também Termo de Autorização, Contrato de Concessão
ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste Termo de
Referência, subscrito pela ANATEL.

6. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Tendo em vista a natureza do objeto do presente Termo de Referência, não é aplicável a
exigência de critérios e práticas de sustentabilidade.
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7. ESTIMATIVA DE CUSTO
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
Mensal (R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

1

Unidade

85

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.

289,99

24.649,15

739.474,50

2

Unidade

315

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 3 em comodato.

157,53

49.621,95

1.488.658,50

3

Unidade

300

Assinatura mensal de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com
fornecimento de modems 4G e SIM
CARDs.

174,45

52.335,00

1.570.050,00

4

Minutos

500

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e
Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria,
Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)

3,68

1.840,00

55.200,00

5

Minutos

200

Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa)

3,68

736,00

22.080,00

6

Minutos

100

Ligações LDI - Região III (Demais países
da Ásia e África)

4,00

400,00

12.000,00

7

Minutos

50

Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

4,00

200,00

6.000,00

8

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming
internacional

NA

35.000,00

1.050.000,00

164.782,10

4.943.463,00

Valor Total
Tabela 2 – Planilha de Custos
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8. REGIME DE EXECUÇÃO
8.1. Início da prestação do serviço
8.1.1. A Contratada executará os serviços objeto deste Termo de Referência, compreendendo
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP
e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir de
10/12/2019.
8.1.2. Em que pese a vigência do contrato atual até 14/1/2020, faz-se necessário que a nova
avença tenha seu efetivo início em 10/12/2019, de modo que a possível portabilidade
das linhas (caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço) seja
realizada de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
8.1.3. Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato
(Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva
dos serviços. Ou seja, deverão ser entregues até o dia 25/11/2019.
8.1.4. Havendo necessidade de realizar portabilidade de linhas (caso a vencedora do certame
não seja a atual prestadora do serviço), essa deverá ocorrer no dia 10/12/2019. Para
tanto, os SIM CARDs que serão habilitados com as linhas que serão portadas deverão
ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes da
data agendada para a portabilidade. Ou seja, deverão ser entregues até o dia
25/11/2019.
8.1.5. Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos definidos nos itens 8.1.3
e 8.1.4.
8.1.6. Inicialmente, deverão ser solicitadas:
i)
Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta)
delas para serem utilizadas com modem 4G, não haverá
necessidade de portabilidade para essas linhas;
ii)
Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a
atual prestadora do serviço;
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iii)

Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de
10 GB e fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150
(cento e cinquenta) delas deverão ser portadas, caso a vencedora
do certame não seja a atual prestadora do serviço;
8.1.7. Posteriormente, no decorrer da execução do contrato, poderão ser solicitadas ativações
de novas linhas, nos quantitativos máximos estabelecidos no item 4.1 e no prazo
estabelecido no item 8.7. Da mesma forma, poderá ser solicitada a desativação em
definitivo de linhas, também no prazo definido no item 8.7.

8.2. Requisitos técnicos
8.2.1. A Contratada deverá seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia
móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da
Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
8.2.2. A Contratada deverá prover nível de sinal satisfatório de voz e dados em todo o
Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na residência oficial da
Presidência do Senado Federal e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e
G da 309 sul.
8.2.3. A cobertura local externa da Contratada será aquela exigida pela ANATEL.
8.2.4. Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com serviços de dados com
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, incluindo a assinatura
de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea
nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps
para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
8.2.5. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a
habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com SIM CARDs,
no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e compatíveis com sua rede de
telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo Senado Federal.
8.2.6. Caso a Contratada venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento para o
Serviço Móvel Pessoal (SMP), o Senado Federal poderá solicitar a migração, sem ônus,
para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma,
que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja
descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso
contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos
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acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. No caso
específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de dados previstas
nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja desequilíbrio financeiro do
contrato.
8.2.7. O Senado Federal poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade numérica,
devendo esta manter os números utilizados pelo Senado Federal, sem ônus para aquela,
e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. Da
mesma forma, poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para saída
ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos no item 8.7.
8.2.8. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL
para a realização de portabilidade, após a liberação dos números pela operadora de
origem. Esse prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
8.2.9. As assinaturas mensais de linha de voz, previstas no item 4, deverão contemplar
ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer
linha fixa ou móvel, independente da operadora de destino da ligação.
8.2.10. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional
e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento,
em todo o território nacional.
8.2.11. As linhas disponibilizadas pela Contratada deverão estar configuradas para realizar
chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a necessidade de inserção do Código de
Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se, automaticamente, daquele utilizado pela
Contratada.
8.2.12. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, chamadas
originadas e recebidas fora da área de registro, SMS (Short Message Service) e MMS
(Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como correio de voz, SMS/MMS,
sem custo adicional ao Senado Federal.
8.2.13. A Contratada deverá providenciar o bloqueio das linhas móveis quando solicitado pelo
Senado Federal (suspensão temporária), no prazo estabelecido no item 8.7. Esse
bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o Senado Federal. O
restabelecimento dessas linhas, também em prazo estabelecido no item 8.7, só ocorrerá
após solicitação formal por parte do Senado Federal.
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8.2.14. A Contratada não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida
solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da assinatura mensal pro-rata até
a data do bloqueio.
8.2.15. O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do Senado Federal.
8.2.16. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o
serviço de troca de número e/ou troca de SIM CARD, sem qualquer ônus extra para o
Senado Federal.
8.2.17. De modo a garantir o disposto no item 8.2.16, a Contratada fornecerá ao Senado, no
início da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a
20% (vinte por cento) do total das linhas ativadas inicialmente. Esses SIM CARDs
poderão ser ativados mediante solicitação do Gestor do Contrato.

8.3. Serviço de Gerenciamento
8.3.1. A Contratada deverá disponibilizar um Portal Web de acesso via Internet que permitirá
ao Senado Federal efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas contratadas. Este
portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
i)
definir o perfil de utilização de cada linha;
ii)
agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
iii)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de voz, listados por:
a. o horário / calendário;
b. o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc.;
c. o números chamados (lista negra / lista branca);
d. limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo;
iv)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de dados,
v)
permitir que o Senado Federal realize o bloqueio/desbloqueio dos
serviços de voz e dados em roaming internacional;
vi)
disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do
contrato;
vii)
permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso
ao sistema.
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8.3.2. O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para
garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta.
8.3.3. Será de responsabilidade da Contratada a manutenção, a recuperação e a segurança dos
dados do serviço de gerenciamento online.
8.3.4. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para códigos de
acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130) e similares,
serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo
contrato.
8.3.5. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN (VC2 e VC3)
e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele por ela utilizado.

8.4. Roaming Internacional
8.4.1. O valor de roaming internacional de dados, voz e mensagens não foi definido nessa
contratação e não será objeto de lances pelas licitantes, uma vez que o preço varia muito
entre os países estrangeiros, inviabilizando a cotação pelas operadoras. Dessa forma,
será previsto o valor mensal R$ 35.000,00 para custear os gastos das linhas de voz e
dados quando em roaming internacional (valor inserido na Tabela 2 – Planilha de
Custos).
8.4.2. A Contratada deverá desabilitar o serviço de dados, voz e mensagens prestado na
condição de roaming internacional, permitindo suas ativações somente mediante
solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar facilidade de autogestão para
que o próprio Senado Federal o faça. Tal solicitação deverá especificar o código de
acesso, o período da viagem e os países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
8.4.3. A Contratada deverá informar ao Senado Federal, sempre que solicitado, os países que
possuem acordo de roaming internacional automático, seja direta ou indiretamente.
8.4.4. Os custos do serviço de roaming internacional, para qualquer localidade, deverão ser
faturados em moeda nacional.
8.4.5. O Senado federal poderá, quando da necessidade de liberação de voz e dados
internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional, objetivando a
obtenção de redução de custos.
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8.4.6. A Contratada deverá liberar o serviço roaming internacional em até 24 (vinte e quatro)
horas a contar da solicitação do Senado Federal, conforme disposto no item 8.7 – Níveis
de Serviço.

8.5. Comunicação
8.5.1. A Contratada deverá credenciar, por escrito, junto ao Senado Federal, um Consultor
com poderes de decisão para representá-la, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
8.5.1.1. O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis após a assinatura do contrato.
8.5.1.2. No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a Contratada deverá comunicar ao Gestor do Contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
8.5.2. A Contratada, por intermédio de seu Consultor credenciado junto ao Senado Federal,
deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Gestor do Contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua solicitação.
8.5.3. A Contratada deverá comunicar ao Senado Federal, por escrito, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
8.5.4. 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 Senado Federal.
8.5.5. A Contratada deverá 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 Senado Federal um
atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, aceitando-se a
disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center para atendimento
específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que respeitados os Níveis
de Serviços descritos no item 8.7.
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8.6. Dos dispositivos cedidos em comodato
8.6.1. A Contratada deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4 G – necessários à prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência.
8.6.2. A especificação técnica detalhada dos dispositivos que deverão ser entregues ao Senado
Federal consta do Anexo I a este Termo de Referência.
8.6.3. Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de Telecomunicações do Senado
Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Brasília
– DF, no horário das 9:00 às 17:00 h.
8.6.4. Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e homologados
pela ANATEL. Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
8.6.5. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de
operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a Contratada obrigada a
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos.
8.6.6. Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos serviços, em
10/3/2021, a Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.7. Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30 (trinta) meses, a
Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos dispositivos dos tipos
1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.8. O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será informado à
Contratada, pelo Gestor do Contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo estipulado para a
realização das substituições previstas nos itens 8.6.6 e 8.6.7 deste Termo de Referência.
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8.6.9. A Contratada deverá fornecer, a título de back-up para casos de defeito, extravio, perda,
furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades em funcionamento de
cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao
próximo número inteiro.
8.6.10. Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos, a Contratada deverá
providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato, acompanhado do respectivo Boletim de
Ocorrência (BO). A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e
modelo.
8.6.11. Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto ou roubo, a
Contratada deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da reposição do
dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para que o
Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.12. Na hipótese de defeito dos dispositivos, a Contratada deverá:
i)
providenciar o reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a
contar da comunicação do fato pelo Gestor do Contrato; ou
ii)
providenciar a reposição do dispositivo, por outro de mesma
marca e modelo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato;
8.6.13. Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos, independente da Contratada optar pelo
reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se o
defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada.
8.6.14. Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertos pela garantia, não haverá nenhum ônus
para o Senado Federal.
8.6.15. Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a Contratada deverá
emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega do dispositivo reposto ou
reparado ao Senado Federal, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo
reposto ou do reparo efetuado, para que o Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.16. O ressarcimento previsto no subitem 8.6.15 está condicionado à apresentação de laudo,
no prazo estipulado no subitem 8.6.13. Ou seja, a não apresentação do laudo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada,
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exime o Senado federal de qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos
aparelhos danificados.
8.6.17. A não apresentação do laudo no prazo não isenta a Contratada a reparar ou repor os
aparelhos danificados, nos prazos previstos no subitem 8.6.12.
8.6.18. Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do
Contrato poderá optar para que o Senado Federal restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à Contratada. Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à
operadora a Nota Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
8.6.19. Os dispositivos deverão ser devolvidos à Contratada, em funcionamento, em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato, no mesmo endereço da entrega.
8.6.20. Os dispositivos deverão estar cobertos pela garantia durante todo o período da vigência
contratual, obedecendo o disposto nos itens 8.6.12 a 8.6.18 no que se refere ao seu
reparo e reposição.

8.7. Nível de Serviço
8.7.1. O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
8.7.2. A Contratada deverá atender os prazos definidos na Tabela 3, durante a execução do
contrato que se originar deste Termo de Referência.
8.7.3. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta por
cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços básicos
(trafegar dados, originar ou receber chamadas).
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos números
pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do aparelho
e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

18
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 898BC808002E6A35.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.086581/2019-59

Secretaria de Patrimônio
Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do
Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto ou
roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor, em
conjunto com a apresentação do BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto
ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Tabela 3 – Prazos para atendimento

8.8. Glosas por descumprimento do Nível de Serviço acordado
8.8.1. No caso de descumprimento dos prazos previstos no subitem 8.7, a Contratada estará
sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal faturado, para cada ocorrência
de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e condições descritas na Tabela 4.
8.8.2. A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
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Atividade

Percentual

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

NA

Não
será
aplicada
glosa,
mas
o
reparo/reposição ocorrerá sem ônus para o
Senado Federal

Apresentação de informações ou esclarecimentos

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Tabela 4 – Glosas por descumprimento de prazos

8.8.3. Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês seja igual ou superior
a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial do objeto e
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aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida, observando os critérios previstos no item 16.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será emitido termo circunstanciado de
aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada (padrão FEBRABAN) e
verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. São obrigações da contratada, além de outras previstas no instrumento convocatório e
seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:
10.1.1. Manter, durante a execução do ajuste, as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação.
10.1.2. 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.
10.1.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver.
10.1.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas com a execução do ajuste.
10.1.5. Manter, durante a realização de serviços nas dependências do Senado Federal, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso.
10.1.6. Manter preposto para este ajuste que irá representá-la sempre que for necessário.
10.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Senado Federal ou a terceiros, por
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução do
instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência.
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10.1.8. Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Termo de
Referência, salvo autorização específica do Senado Federal.
10.1.9. Não ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações do ajuste a terceiros.
10.2. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo
empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e exclusivamente pela
Contratada e a ela vinculados.
10.3. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência as
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n°
8.078/1990.
10.4. A Contratada deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das conversações realizadas
por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.4.1. 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.
10.4.2. A Contratada deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de manutenção
de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no Senado Federal em razão do
trabalho vinculado ao contrato assinado.
10.4.3. O modelo do termo de confidencialidade a ser utilizado está no Anexo II desse Termo
de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DO SENADO FEDERAL
11.1. Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a Contratada possa
cumprir as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, atinentes ao objeto contratual.
11.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
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11.4. Responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o prazo
da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa)
e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância nacional e longa
distância internacional, respectivamente.
11.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados pelo Senado Federal, não devem ser interrompidos.
11.6. Deverá o Senado Federal, representado por gestores Titular e Substituto, devidamente
designados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato que se
originará deste Termo de Referência, inclusive:
11.6.1. Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se torne necessária.
11.6.2. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas no contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela Contratada.
11.6.3. Aplicar glosa quando descumprido qualquer item constante do Acordo de Nível de
Serviço (ANS) pactuado.
11.6.4. Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos públicos
competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de
haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao Erário.
11.6.5. Comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade
observada na prestação dos serviços.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. 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.
12.2. A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em arquivo
eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos FEBRABAN
V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo, sendo que o pagamento
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poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura, ou por Ordem
Bancária.
12.3. Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a zero hora
do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
12.4. Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação à
Contratada e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
12.5. A Contratada, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo de 60 (sessenta)
dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar apurações e comunicar o
resultado ao Senado Federal. Caso a Contratada não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
12.6. Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova fatura ou boleto para
recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data de vencimento, respeitando a
antecedência prevista no subitem 12.2.
12.7. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura de
Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente os fatos à Contratada,
para que seja feita a glosa do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros
meios quando se tratar do último mês do contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

13. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1. O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência por 30 (trinta) meses
consecutivos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,
até o limite de 60 (sessenta) meses a critério das partes e mediante termo aditivo, observado
o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
13.2. Esse prazo de 30 (trinta) meses foi estipulado de modo a permitir às operadoras de
telefonia realizar a amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços
dos serviços sejam onerados além do necessário para a equalização dos investimentos
efetuados.
13.3. A caracterização do serviço objeto deste Termo de Referência como sendo de prestação
continuada se deve à atual imprescindibilidade do serviço de telefonia móvel como meio
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de comunicação, que, por suas características únicas, pode ser utilizado a qualquer tempo
e em qualquer lugar, garantido agilidade no tratamento de informações necessárias às
atividades parlamentares.
13.4. Caso as partes não se interessem pela prorrogação do contrato, deverão manifestar sua
vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual.
13.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

14. REAJUSTE
14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de
tarifas, essas serão estendidas ao Senado Federal, a partir da mesma data-base.

15. GARANTIA CONTRATUAL PREVISTA NO ART. 56 DA
LEI Nº 8.666/1993
15.1. Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 para a
presente contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015.
15.2. Neste ponto cumpre destacar que, em tese, o maior prejuízo que a Administração
poderia incorrer com essa contratação seria relacionado a atrasos no início da prestação ou
até mesmo na desistência da contratada em prestar o serviço.
15.3. No decorrer da execução contratual, praticamente não há risco que justifique uma
garantia vultosa, pelos seguintes motivos: i) o Senado Federal só paga pelo serviço
efetivamente prestado; ii) eventuais serviços prestados fora dos prazos pactuados são
penalizados de imediato com glosas no pagamento.
15.4. Diante do exposto, sugerimos que a garantia contratual corresponda a 2,5% (dois e meio
por cento) do valor global do contrato, metade do valor máximo permitido.
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16. SANÇÕES CONTRATUAIS
16.1. Decorrido o prazo previsto para o início do contrato decorrente deste Termo de
Referência, sem que a Contratada dê início à prestação do objeto, conforme os prazos
estabelecidos neste TR, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada,
cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global
do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no contrato,
observando-se os critérios estabelecidos naquele instrumento.
16.2. Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de alguma parcela, ou
sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a Contratada à multa de 0,1% (um décimo
por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
16.3. Findo o prazo limite previsto no item 16.1, sem adimplemento da obrigação, aplicar-seá, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato, observando-se os critérios constantes naquele instrumento,
podendo ainda o Senado Federal, a seu critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa,
quando for o caso, e impor outras sanções legais cabíveis.
16.4. Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos itens 16.1 e 16.2, a critério do Senado
Federal, o contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
16.5. As multas previstas neste item 16, somadas todas as penalidades aplicadas, não poderão
superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato,
ressalvadas as hipóteses especiais previstas no contrato.
16.6. A reincidência na aplicação do percentual máximo previsto no item anterior poderá
ensejar a rescisão unilateral do contrato.
16.7. Além das multas previstas nos itens anteriores, o contrato poderá ser rescindido
unilateralmente, ficando ainda a Contratada sujeita à multa correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global do contrato, fixada, a critério do Senado Federal, em função da
gravidade apurada.
16.8. As demais hipóteses e condições de sanção deverão seguir as disposições da minutapadrão de edital.
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17. INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO
CONTRATO
17.1. A gestão do Contrato que se originar deste Termo de Referência ficará a cargo do Chefe
do Serviço de Telecomunicações Móveis (SETEMO/COOTELE/SPATR).
17.2. Da mesma forma, o Gestor Substituto deverá ser o Substituto daquele Chefe de Serviço.

18. NÚMERO SEQUENCIAL DO PLANO DE
CONTRATAÇÕES.
18.1. Conforme informação obtida no Sistema de Gestão de Aquisições o número da
contratação é o 2019.0211.

19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Charles Barbosa Oliveira
Chefe do SETEMO Substituto
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
De acordo.
[assinado eletronicamente]
ROMULO FULGONI BRANCO
Diretor da SPATR - Substituto

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

27
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 898BC808002E6A35.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.086581/2019-59

Secretaria de Patrimônio

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS DOS DISPOSITIVOS A SEREM
FORNECIDOS EM COMODATO
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela Liquid Retina HD;

Tela

Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;

Câmera

Resolução 4608 x 2592 pixels
Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
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Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp
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Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Câmera

Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;
Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelo de Referência – Samsung Galaxy J8
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de
Voz e dados

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz;
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.2;
GPS, Glonass, Beidou

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 3500 mAh

Processamento

Processador 1.8 GHz 8 Core
Chipset Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela LCD Super AMOLED de 6 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1480 x 720 pixels a 274 ppp
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Câmera

Câmera traseiras múltiplas 16 MP e 5 MP;
Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080);
Estabilização de imagem para vídeo

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e 10;
e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software de
instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE

A empresa ______________________________________________ pessoa jurídica estabelecida na
___________________________

(endereço),

inscrita

no

CNPJ/MF

com

o

nº

_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos,
doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de
informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita as regras, condições e
obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a necessária

e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado Federal revelada à
EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos,
especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio, processos, projetos conceitos de
produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários das linhas telefônicas, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não outorgadas, preço e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou
comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a

terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa
da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as informações restritas reveladas,
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devendo cientifica-los da existência deste Termo e de natureza confidencial das informações restritas
reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal qualquer

violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar, veicular

publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou informações
contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações de que

tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade dos dados
trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de telecomunicação,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal. E, por aceitar todas
as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina o
presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Coordenação de Telecomunicações - COOTELE
Serviço de Telecomunicações Móveis - SETEMO

Mem. 185/2019 – SETEMO/COOTELE/SPATR
Em 18 de junho de 2019
Ao Senhor Coordenador da COOTELE
Assunto:

Encaminha 3º versão do Termo de Referência

Referência:

00200.016729/2018-89

1.

Em atenção ao Memorando nº 414/2019 – COATC/SADCON (NUP

00100.086085/2019-03), juntamos aos autos a 3ª versão do Termo de Referência (NUP
00100.086581/2019-59), considerando a manifestação da SADCON para que seu item
5.1 contemplasse com exatidão a recomendação 3 da COPELI.
2.

Quanto à possibilidade da alteração do item 7 do Termo de Referência,

realizada ainda em sua segunda versão, causar algum impacto na Pesquisa de Preços,
temos a informar que não. Isso porque, ao encaminhar a solicitação de cotação de preços
às operadoras, referenciamos corretamente os aparelhos a serem fornecidos.
3.

Destacamos também que a nova versão foi assinada pelos servidores que

ficarão responsáveis pela gestão do contrato que se originar dessa licitação, bem como
pelo Diretor da Secretaria de Patrimônio, em exercício.
4.

Destarte, estando Vossa Senhoria de acordo com as informações

apresentadas, sugiro

a devolução do processo à COCVAP/SADCON para

prosseguimento da instrução.
Respeitosamente,
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo, encaminhe-se à COCVAP/SADCON.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
Página 1 de 1
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e
este Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 2.105, de 2018, tornam pública,
para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015 e,
tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.016729/2018-89, a abertura de licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à
contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos
celulares em comodato.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá inicio somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema
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eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
(SLTI),
por
meio
do
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – 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, bem como
receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do
Senado Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
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2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
CAPÍTULO III – DOS CONSÓRCIOS
3.1 – Será admitida a participação de consócios na presente licitação, desde que observadas as
condições estabelecidas neste capítulo.
3.2 – Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser apresentado compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste
edital e será a representante das consorciadas perante o SENADO.
3.2.1 – Juntamente com o documento referido no subitem anterior, os consorciandos
deverão apresentar declaração de compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do
SENADO, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
consórcio original;
3.3 – No compromisso de constituição do consórcio deverão estar discriminadas a
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato.
3.3.2 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
vigência do contrato.
3.3.3 – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme disposto no art. 33, §1º, da Lei
nº 8.666/1993.
3.4 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo que:
3.4.1 – Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada empresa consorciada;
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3.4.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, será aferido para cada empresa
consorciada o atendimento às exigências estabelecidas no item 13.3.2 deste edital.
3.5 – As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.
3.6 - Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na qual figure, entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável
técnico ou sócio de outra empresa consorciada.
3.7 - Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e servidores do Senado Federal, bem como os
ocupantes de cargos ou funções comissionadas de direção do Senado Federal.
3.8 – A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o acesso ao sistema
COMPRASNET, nos termos do Capítulo II deste edital, será realizada em nome da empresalíder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas durante o certame.
3.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria diferente de seus integrantes.
CAPÍTULO IV – DA VISTORIA
4.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal (SETEMO),
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações de todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado
Federal e das Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a
cobertura de voz e dados tenha qualidade satisfatória.
4.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h a
17h, pelo telefone (61) 3303-9001.
4.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido.
4.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da
pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado
de identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
4.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço
ou contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
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4.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 4.1.3, não
será executada a vistoria.
4.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo SETEMO.
4.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
4.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO V – DA PROPOSTA
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item (para 30 meses), observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
5.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e
encargos sociais.
5.3 – O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
5.3.1 – Prazo de início da prestação dos serviços, compreendendo serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir do dia 10/12/2019.
5.3.2 – Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela garantia durante todo o
período da vigência contratual, obedecendo o disposto na Cláusula Quarta da minuta
de contrato (Anexo 4), no que se refere ao seu reparo e reposição.
5.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos
indicados neste edital.
5.5 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso
daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que
desatendam às exigências deste edital.
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5.6 – A 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.
5.7 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei
Complementar nº 123/2006 deverá declarar em campo próprio do sistema.
5.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem
prejuízo de outras previstas em lei.
5.9 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.10 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.10.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.11 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema
eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente,
pelo e-mail licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
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6.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 –Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com
presunções absolutas de inexequibilidade;
7.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
8.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
8.4 – Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.
8.7 - 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.
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CAPÍTULO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS
9.1 - Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades
cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante
vencedora, os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123/2006.
9.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e
houver proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5%
(cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será
convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do
certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às
exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e
cujas propostas estejam dentro do limite fixado no “caput” deste subitem, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o
mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
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CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1 – A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 6
do edital.
12.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
12.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à
parcela ou à totalidade de remuneração.
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12.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto aos preços ofertados para cada
item, que não poderão ser superiores aos valores unitários informados no Anexo 1 deste
edital.
12.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no
que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
12.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do
Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação complementar especificada neste edital.
13.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº
123/2006.
13.2 – Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
13.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, as licitantes deverão apresentar
a seguinte documentação complementar:
13.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades
local, longa distância nacional (LDN) e/ou longa distância internacional
(LDI), não necessariamente com as exatas características, volume de dados,
cobertura e localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea “a”
(12 meses) será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica,
desde que se referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
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a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as
licitantes deverão disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à
contratação, relatórios técnicos e documentos complementares
necessários à compreensão das características dos serviços executados.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de
Concessão ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto
deste edital, subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.
13.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”,
“Liquidez Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual
ou inferior a 1 (um), deverá a licitante comprovar, através de documento
hábil, que seu patrimônio líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta;
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
13.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4 - Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos através
do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo
sistema.
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13.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
13.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
13.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4 – O prazo de envio de que trata o item 13.4.2 não se aplica à hipótese de
complementação da documentação de habilitação, em sede de realização de diligência,
solicitada pelo Pregoeiro.
13.4.5 – Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
13.4.6 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante
o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
13.4.7 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
13.4.8 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
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13.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8 – As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim
declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
13.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
13.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
13.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
13.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências
Impeditivas Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá
promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a
configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº
8.666/1993 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as
pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b)

atuação no mesmo ramo de atividades;

c)
data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
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d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica
e/ou de recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

13.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer
sanção de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade
aplicada a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios
levantados, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório
e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a
suspeita da prática de comportamento ilícito.
13.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a
outra empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a)
inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações
com a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos
e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
14.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
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15.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal,
limitando-se a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção
de recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do
sistema.
15.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a)
b)
c)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.

15.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
15.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
15.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
15.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
15.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
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15.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos
XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado
Federal.
16.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 17.1.
17.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e,
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
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18.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem
como estará sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
ajuste, se contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais.
18.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 – Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do segundo dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licita@senado.leg.br.
19.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
19.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
19.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário
de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
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19.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
19.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da
licitante.
20.2 - Integram este edital os seguintes anexos:
- Anexo 1 – Termo de Referência;
- Anexo 2 – Especificações Técnicas dos Serviços;
- Anexo 3 – Especificações Técnicas dos Dispositivos (aparelhos celulares e Modem 4G) a
serem fornecidos em comodato;
- Anexo 4 – Minuta do Contrato;
- Anexo 5 – Modelo de Apresentação de Proposta;
- Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
- Anexo 7 – Termo de Compromisso – Sigilo e Confidencialidade.
20.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de
complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no
sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
20.4 – 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.
20.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
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20.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
________________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2 e 3 do edital.
DO OBJETO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um serviço imprescindível para o bom desempenho das
atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer
tempo e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de
se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada vez mais o Senado
Federal oferece serviços e sistemas totalmente suportados em meio
digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes
de suportar essa mudança de paradigma na forma de se comunicar,
com a prevalência da telefonia móvel sobre a fixa.

ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global.
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)
Item Unid. Quant.
PARA 30 MESES E
QUANTIDADE(S)
1

mês

30

Descrição Resumida
85 (oitenta e cinco)
Assinaturas mensais de
linha de voz, com
ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 20 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 1 ou 2
em comodato.

Preço
Total
Mensal
(R$)
24.649,15

Preço Total
30 Meses
(R$)
739.474,50
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2

mês

30

315
(trezentos
e
quinze)
Assinaturas
mensais de linha de
voz, com ligações
locais (VC1) e LDN
(VC2
e
VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 10 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 3 em
comodato.

49.621,95

1.488.658,50

3

mês

30

300
(trezentas)
Assinaturas mensais de
linha de dados, com
franquia mínima de 10
GB, com fornecimento
de modems 4G e
SIMCARDs.

52.335,00

1.570.050,00

4

mês

30

500
(quinhentos)
minutos de Ligações
LDI - Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai,
EUA (exceto Havai e
Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,
Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália,
Reino Unido, Irlanda,
Alemanha,
Suíça,
Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e
Austrália).

1.840,00

55.200,00

5

mês

30

200 (duzentos) minutos
de Ligações LDI Região II (Demais
países das Américas e
da Europa).

736,00

22.080,00

6

mês

30

100 (cem) minutos de
Ligações LDI - Região
III (Demais países da
Ásia e África)

400,00

12.000,00

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos
de Ligações LDI Região IV (Demais

200,00

6.000,00
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países da Oceania e
territórios não listados
nas regiões anteriores).
8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e
dados em roaming
internacional.

VALOR TOTAL

35.000,00

1.050.000,00

164.782,10

4.943.463,00

*Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa,
não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser
inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00.
VIGÊNCIA DO
Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 4).
CONTRATO
FORMA DE
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 4).
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO (a ser preenchido após a emissão de pré-empenho)
ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho:
Natureza da Despesa:
LOCAL DE
EXECUÇÃO
(COBERTURA)
DOS SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Será obrigatória a cobertura de voz e dados em todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na Residência Oficial da
Presidência do Senado Federal e nas Residências Oficiais.
Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 4).
____________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Item

Quant.

1

85

Unidade
de medida
Unidades

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8*

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10
GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios
não listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional

* Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação
de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de
pregão.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS (APARELHOS CELULARES E
MODEM 4G) A SEREM FORNECIDOS EM COMODATO
As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3, bem como do modem 4G estão
detalhadas neste anexo.
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela Liquid Retina HD;
Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels
Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;

Tela

Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Câmera

Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;
Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelo de Referência – Samsung Galaxy J8
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 41);

Comunicação de
Voz e dados

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz;
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.2;
GPS, Glonass, Beidou

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 3500 mAh

Processamento

Processador 1.8 GHz 8 Core
Chipset Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela LCD Super AMOLED de 6 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1480 x 720 pixels a 274 ppp

26
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D9323A17002E731F.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.087563/2019-94

Câmera

Câmera traseiras múltiplas 16 MP e 5 MP;
Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080);
Estabilização de imagem para vídeo

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e
10; e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software
de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n°
(___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida
pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital nº ___________do Processo n.º 00200.016729/2018-89, incorporando o
edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato
da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança
estipuladas neste contrato e no edital, e será a representante das consorciadas
perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em
razão do trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7
do edital.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a
CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no
edital e seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o
prazo da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90
(noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância
nacional e longa distância internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos
de força maior, justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de
primeiro uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida
ou qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a
entrega dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, em 10/3/2021, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de
cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo
estipulado para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para
casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das
quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais
frações equivalerão ao próximo número inteiro.
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PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim
de Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato
pelo gestor do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum
ônus para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a
CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega
do dispositivo reposto ou reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota
fiscal do dispositivo reposto ou do reparo efetuado, para que o SENADO providencie
o ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de
laudo, no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de
qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
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a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à
reparar ou repor os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo
Décimo desta cláusula.
IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do
contrato poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota
Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela
garantia durante todo o período da vigência contratual, obedecendo o disposto nesta cláusula,
no que se refere ao seu reparo e reposição.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências
previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 10/12/2019.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo
Primeiro desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada
de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do
contrato (Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos
serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 25/11/2019.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues
ao gestor de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
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II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a
vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do
serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no
decorrer da execução deste contrato.
a) Poderá ser solicitada a desativação em definitivo de linhas, no prazo definido
na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial
da Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309
Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G,
4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
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PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus
anexos.
II – No caso específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de
dados previstas nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja
desequilíbrio financeiro do contrato.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
I – O SENADO poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para
saída ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos
números pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel
ou de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a
necessidade de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se,
automaticamente, daquele utilizado pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os
serviços de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como
correio de voz, SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte
do SENADO, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da
assinatura mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM
CARD, sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte
por cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no
Parágrafo Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIMCARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal
Web de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as
suas linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de voz, listados por:
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c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de dados;
e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e
dados em roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da
ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130)
e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não
cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN
(VC2 e VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele
por ela utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar
facilidade de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os
países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao
SENADO, sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional
automático, seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao
SENADO, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora
do escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, aceitando-se a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center
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para atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que
respeitados os Níveis de Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será
emitido termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do
ajuste, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada
(padrão FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor,
em conjunto com a apresentação do
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BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:
Percentual
de glosa a
ser aplicado
sobre o
valor
mensal
faturado

Atividade

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega
do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação
de chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Restabelecimento
temporariamente

de

linha

suspensa
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Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Apresentação
esclarecimentos

de

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se
o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço
Total 30
Meses
(R$)
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1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 3 em comodato.

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ _________________________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em
arquivo eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos
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FEBRABAN V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato
possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo
que o pagamento poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura,
ou por Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação
à CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar
apurações e comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova
fatura ou boleto para recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data
de vencimento, respeitando a antecedência prevista no Inciso I deste
parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente
os fatos à CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na
fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do
contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste
contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a
zero hora do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira
não impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida
prevista no Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
43
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D9323A17002E731F.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.087563/2019-94

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro
indicador que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
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I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção
monetária serão utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade,
e quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho ______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2,5% ___ % (dois e meio por cento
por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma
das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a
normatização dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la
segundo o regime jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá
observar o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser
garantido esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o
disposto no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV
desta Cláusula.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
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constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se
o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo
e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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(NOTA PARA ADVOSF: Solicita-se análise específica do Órgão Jurídico quanto à redação
prevista para a Cláusula de Vigência, tendo em vista os prazos e datas específicos de
execução previstos no contrato, conforme definições do Órgão Técnico no Termo de
Referência)
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do
término da vigência contratual.
(NOTA PARA ADVOSF: Esclarece-se à ADVOSF que o prazo para manifestação quanto
ao interesse na prorrogação foi alterado de 90 (noventa) dias para 120 (cento e vinte) dias,
conforme item 13.4 do Termo de Referência)
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__
DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL
REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone

Preço
Total
30
Meses
(R$)
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tipo 3 em comodato.

8*

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta,
seguindo a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 6
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas
exigidas na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato
administrativo, não se restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 7
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
A

empresa

______________________________________________

pessoa

jurídica

estabelecida na ___________________________ (endereço), inscrita no CNPJ/MF com o nº
_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita
as regras, condições e obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a

necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado
Federal revelada à EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de
prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se
limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio,
processos, projetos conceitos de produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários
das linhas telefônicas, nomes de revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não
outorgadas, preço e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias,
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento

a terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir

que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem,
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de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as
informações restritas reveladas, devendo cientifica-los da existência deste Termo e de
natureza confidencial das informações restritas reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
ação ou omissão, independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar,

veicular publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou
informações contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações

de que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade
dos dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de
telecomunicação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor

desde a data da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 420/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 19 de junho de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Encaminhamento à ADVOSF para análise da minuta de edital.
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos.
Conforme disposições contidas no inciso VI do art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c
art. 63, §1º, do Ato nº 09/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal, sugere-se que o
presente processo seja encaminhado à Advocacia do Senado, para análise da minuta de edital
de Pregão Eletrônico, conforme documento digital nº 00100.087563/2019-94.
Adicionalmente, pede-se ao Órgão Jurídico manifestação quanto às notas
direcionadas, as quais estão destacadas como “NOTA PARA ADVOSF”.
As autorizações e aprovações pendentes, bem como a verificação de
disponibilidade orçamentária serão concretizadas quando do encaminhamento dos autos para
aprovação da minuta de edital pela Senhora Diretora-Geral.
Vencida esta etapa, o processo em questão deverá retornar à COATC, para seu
regular prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
Ao Senhor Coordenador-Geral de Contratações da Advocacia.
Em 19/06/2019.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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SENADO FEDERAL
Advocacia
Núcleo de Processos de Contratações

PARECER Nº 495/2019-ADVOSF
Processo nº 00200.016729/2018-89

Minuta de edital de licitação, na
modalidade pregão eletrônico, do tipo
menor preço global, para contratação
de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares
em comodato. Análise Jurídica. Pela
aprovação, com recomendações.

Senhor Coordenador-Geral,
Trata-se de processo administrativo encaminhado a esta
Advocacia para análise da minuta de edital de licitação (NUP
00100.087563/2019-94), na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor
preço global, tendo como objeto a contratação de empresa para a
prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato.
O Documento de Oficialização de Demanda nº 0610/2018 e
o Termo de Referência que serviram de base para a elaboração da
minuta de edital ora em apreço constam, respectivamente, dos
documentos nos 00100.133501/2018-81 e 00100.086581/2019-59.
De acordo com o mencionado Termo de Referência
(documento nº 00100.086581/2019-59), a contratação do referido objeto
Praça dos Três Poderes – Senado Federal – Bloco 2 – 1º andar – Av. N2 – CEP 70165-900 - Brasília – DF
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SENADO FEDERAL
Advocacia
Núcleo de Processos de Contratações

tem por objetivo “gerar as especificações técnicas para a substituição do
objeto do Contrato nº 009/2019, em virtude do fim de sua vigência em
14/1/2020. Trata-se de um serviço imprescindível para o bom
desempenho das atividades parlamentares, tendo em vista que a
conexão a qualquer tempo e em qualquer lugar é uma necessidade
premente da forma de se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada
vez mais o Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente
suportados em meio digital, o que corrobora a necessidade de
parlamentares e servidores terem à sua disposição serviços de
telecomunicações móveis capazes de suportar essa mudança de
paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia
móvel sobre a fixa”.
Para essa finalidade, aduziu o órgão solicitante que a
contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração,
“pois busca ampliar a qualidade dos serviços prestados atualmente com
um custo menor adotando o modelo de pacote de serviços (ligações
locais e longa distância nacional não tarifadas utilizando o CSP da
operadora contratada). Tal modelo já é há muito tempo adotado no
varejo e no mercado corporativo, passando a ser utilizado também no
mercado governo, após o sucesso do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central de Compras do
MPOG”.
Após a realização de pesquisa de preços junto a empresas
do ramo, órgãos públicos, foi estimada uma despesa da ordem de
R$3.893.463,00 (três milhões oitocentos e noventa

e três mil

quatrocentos e sessenta e três reais) para o período de 30 (trinta) meses,
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devidamente consolidada na Planilha de Estimativas de Despesas
(documento nº 00100.059607/2019-96), realizada em 29/03/2019.
A pesquisa foi analisada e ratificada pela Coordenação de
Controle e Validação de Processos – COCVAP, em 03/05/2019
(documento nº 00100.063169/2019-61).
Assim, procedeu-se à elaboração da minuta de edital
(documento nº 00100.074177/2019-32). Antes de submeter a minuta à
análise do órgão solicitante, porém, determinou-se o encaminhamento
dos autos à Comissão Permanente de Licitação – COPELI para
apreciação (documento nº 00100.074185/2019-89), tendo realizado
apontamentos a serem observados durante o prosseguimento da
instrução (documento nº 00100.078336/2019-78).
Consta dos autos cópia da Portaria da Diretoria-Geral nº
2105, de 2018, por meio da qual foram designados os pregoeiros do
Senado Federal e equipe de apoio (documento nº 00100.095186/201886 via 157).
A Coordenação de Telecomunicações - COOTELE então
prestou

os

necessários

esclarecimentos

(documento

nº

00100.081623/2019-65), bem como procedeu à juntada de novas versão
do Termo de Referência (documento nº 00100.081601/2019-03).
A Coordenação de Apoio Técnico a Contratações – COATC
solicitou

complementação

de

informações

(documento

nº

00100.086085/2019-03), resultando na versão final do Termo de
Referência (documento nº 00100.086581/2019-59) e da minuta de edital
(documento nº 00100.087563/2019-94)
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Por fim, foram os autos encaminhados a esta ADVOSF para
análise acerca da regularidade jurídica da presente contratação, em
atendimento ao que determina o inciso VI do art. 38 da Lei nº 8.666/93,
bem como o art. 24 do Ato da Diretoria-Geral nº 09/2015.
É o relatório.
Inicialmente, convém destacar que este órgão jurídico, cuja
análise se restringe à legalidade do processo, não possui conhecimentos
técnicos em áreas diversas, tampouco lhe cabe emitir juízo valorativo
sobre situações circunscritas ao âmbito da discricionariedade das
respectivas competências administrativas do Senado Federal.
No que tange à regularidade do Termo de Referência que
ampara a presente contratação (00100.086581/2019-59), tem-se que, do
ponto de vista formal, o referido documento atende as exigências
descritas no art. 11 do Ato da Diretoria-Geral nº 09/2015.
Noutro passo, no que toca à modalidade de licitação
escolhida, impende registrar que o pregão fora instituído pela Medida
Provisória nº 2.026 de 4 de maio de 2000, posteriormente convertida na
Lei nº 10.520/2002.
O pregão, na forma eletrônica, encontra-se regulamentado
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Trata-se de licitação do tipo menor preço, alternativa às
demais opções previstas na Lei nº 8.666/1993, aplicável na aquisição de
bens e contratação de serviços comuns. A definição de bens e serviços
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comuns encontra-se estatuída no artigo 1º da Lei nº 10.520/2002, ipsis
litteris:
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.

No âmbito do Senado Federal, o Ato da Diretoria-Geral nº
09/2015, que estabelece as normas procedimentais para contratações,
prevê, em seu artigo 3º, que as aquisições de bens e serviços comuns
serão, preferencialmente, promovidas na modalidade de licitação
denominada pregão eletrônico.
In casu, emerge do cotejo dos autos, mormente da leitura do
Documento de Oficialização de Demanda nº 0610/2018 e do Termo de
Referência (docs. nos 00100.133501/2018-81 e 00100.086581/2019-59)
que o objeto da presente licitação, objetivamente definido na minuta de
edital em apreço segundo especificações usuais de mercado, contempla
bens de natureza comum, restando, portanto, acertada a opção pelo
pregão eletrônico.
Quanto à adoção do Sistema de Registro de Preços,
impende observar a justificativa apresentada pelo órgão técnico, in verbis
(documento nº 00100.086581/2019-59):
3.4. Opção pela utilização ou não do Sistema de Registro de
Preços
3.4.1. Não será utilizado o Sistema de Registro de Preços
na presente contratação, tendo em vista o não
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enquadramento nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto
nº 7.892/2013.
(grifo nosso)

A saber, referido sistema possui vantagens e desvantagens,
as quais devem ser ponderadas pelo órgão técnico em busca da melhor
opção para o Senado Federal, do ponto de vista da economicidade e da
eficiência administrativa. Assim, apresentada a justificativa para a
referida escolha, reputa-se atendida a exigência contida no art. 11, inciso
II, alínea w, do Ato da Diretoria-Geral nº 09/2015.
Já em relação à adoção do critério de adjudicação por menor
preço global, observa-se que tal escolha também foi justificada pelo
órgão técnico, nos seguintes termos (documento nº 00100.086581/201959):
3.3. Critério de adjudicação
3.2.1. Será adotado o critério de adjudicação “global”, tendo
em vista a existência dos seguintes fatores que justificam o
agrupamento dos itens em um único grupo:
i) a contratação conjunta dos serviços de telefonia locais
(VC1), longa distância nacional (VC2 e VC3) e internacional
(LDI) num único lote se justifica pela alta complexidade em
definir quando utilizar o Código de Seleção de Prestadora
(CSP) de diferentes operadoras, um para chamadas VC1,
VC2 e VC3 e outro para LDI, o que resultaria em maiores
custos para a contratação;
ii) a contratação proposta é, basicamente, uma solução
única, composta dos serviços de voz (local, LDN e LDI) e
dados móveis, não havendo nenhum ganho técnico ou
econômico em seu fracionamento em mais de um
fornecedor;
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iii) o grande benefício da contratação conjunta dos serviços
de telefonia móvel advém da utilização do poder de compras
agregado do governo. Na medida que aproveita as
oportunidades de economia de escala, o Senado pode obter
melhores preços junto ao mercado, reduzindo seus custos.

Observa-se que as justificativas apresentadas para a
escolha se baseiam na ideia de risco de prejuízo decorrente da
separação por itens. Assim, julgamos atendida a exigência contida na
Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União, que assim determina:
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por
preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.

Quanto à preferência às microempresas e empresas de
pequeno porte, por sua vez, verifica-se que a estimativa de valor dos
itens ultrapassa o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo
a afastar a incidência do disposto no art. 48, inciso I, da Lei
Complementar nº 123/2006.
Já em relação a não adoção do tratamento diferenciado
previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, foi também
justificada (documento nº 00100.086581/2019-59):
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3.5. Aplicação do tratamento diferenciado previsto no art. 48
da Lei Complementar nº 123/2006 para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas
3.5.1. O objeto de Termo de referência não se enquadra nas
condições previstas no art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
e Sociedades Cooperativas.
3.5.2. Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente
e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório. Desta forma, conforme inteligência
do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar supracitada,
não há que ser concedido o tratamento diferenciado às
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas.

O Termo de Referência indicou, em seu item 17, como
gestor do contrato e seu substituto o
Telecomunicações

Móveis

Chefe

do

Serviço

(SETEMO/COOTELE/SPATR)

e

de
seu

respectivo substituto (documento nº 00100.086581/2019-59).
Quanto aos aspectos formais exigidos para a regularidade
do procedimento, observa-se não ter havido, ainda, a aprovação do
Termo de Referência, conforme exige o artigo 11, § 6º do Ato da
Diretoria-Geral nº 09/2015. Igualmente, inexiste expressa autorização da
despesa (nos termos dos art. 30, I, do mesmo Ato) pela Diretora-Geral e
da realização da licitação na modalidade pregão eletrônico (nos termos
dos art. 7º, I, ‘a’ do Anexo V à Resolução nº 13, de 2018), o que deve ser
feito pelo Primeiro Secretário a fim de garantir o regular prosseguimento
do feito.
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Nota-se, ainda, que também não houve a designação dos
gestores do contrato pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de
Contratações do Senado Federal, nos moldes dos artigos 9º, VIII e 10,
VII, da Resolução nº 13/2018. Complementarmente, anota-se que, muito
embora se tenha procedido à juntada da Portaria da Diretoria Geral nº
2105, de 2018 (doc. nº 00100.095186/2018-86 via 157), impende
realizar, ainda, a distribuição a um dos pregoeiros elencados no ato
retromencionado, nos termos do art. 11, parágrafo primeiro, inciso II, do
já mencionado Anexo V à Resolução nº 13, de 2018.
Em relação à minuta de edital constante do documento nº
00100.087563/2019-94,

consta

questionamentos

formulados

pela

Coordenação de Apoio Técnico a Contratações – COATC acerca
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA do ANEXO 4 – MINUTA
DE CONTRATO.
No Termo de Referência (documento nº 00100.086581/201959) o item 13. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA estabeleceu:
13.1. O contrato decorrente deste Termo de Referência terá
vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,
até o limite de 60 (sessenta) meses a critério das partes e
mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº
8.666/1993.
13.2. Esse prazo de 30 (trinta) meses foi estipulado de modo
a permitir às operadoras de telefonia realizar a amortização
dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços
dos serviços sejam onerados além do necessário para a
equalização dos investimentos efetuados.
13.3. A caracterização do serviço objeto deste Termo de
Referência como sendo de prestação continuada se deve à
atual imprescindibilidade do serviço de telefonia móvel como
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meio de comunicação, que, por suas características únicas,
pode ser utilizado a qualquer tempo e em qualquer lugar,
garantido agilidade no tratamento de informações
necessárias às atividades parlamentares.
13.4. Caso as partes não se interessem pela prorrogação do
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120
(cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual.
13.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente.
Sobre o tema, o Tribunal de Contas entende que é possível
estabelecer prazos superiores a doze meses para contratações de
serviços havendo a demonstração de vantagem econômica:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
representação, com pedido de cautelar suspensiva,
formulada pela SS Construtora Comércio e Serviços de
Construção Ltda. – EPP sobre possíveis irregularidades no
edital do Pregão Eletrônico nº 26/2017 promovido pela
Superintendência Regional Sudeste I do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS para a contratação de serviços de
limpeza, de conservação e higienização, de copeiragem e
recepção, além de serviços gerais;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
(...)
9.3.2. atente para a necessidade de, efetivamente,
demonstrar a vantagem econômica da eventual contratação
pela vigência de 60 meses, observando a excepcionalidade
desse procedimento, nos termos do art. 57, II, da Lei nº
8.666, de 1993;
(...)
(TCU Acórdão 9.873/2017, Relator Ministro André de
Carvalho, Segunda Turma)
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Sendo assim, com base na justificativa da área técnica,
entende-se adequada a redação proposta CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
- DA VIGÊNCIA do ANEXO 4 – MINUTA DE CONTRATO, devendo
apenas ser modificada a expressão “podendo ser prorrogado por iguais
períodos” para “podendo ser prorrogado por igual período”.
Também não há objeção para o aumento de 90 (noventa)
para 120 (cento e vinte) dias para o prazo mínimo de manifestação de
desinteresse na prorrogação do contrato.
Quanto ao mais, verifica-se que os demais termos da minuta
se encontram de acordo com a legislação de regência e com o texto
padrão

adotado

pelo

Senado

Federal

em

licitações

análogas,

constituindo, portanto, instrumento apto à sua finalidade.
Assim, desde que observadas as recomendações constantes
deste Parecer, a minuta poderá ser dada como aprovada, sem
necessidade de retorno a esta Advocacia.
É o Parecer. Junte-se ao processo em epígrafe e
encaminhe-se à Coordenação de Apoio Técnico a Contratações –
COATC da Secretaria de Administração de Contratações – SADCON.
É o parecer.
Brasília, 5 de agosto de 2019.
ELY MARANHÃO FILHO
Advogado do Senado Federal
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REF. PARECER Nº 495/2019-ADVOSF
Processo nº 00200.016729/2018-89

Aprovo. Junte-se ao processo e encaminhe-se à SADCON.
Brasília, 5 de agosto de 2019.

ROBERCI RIBEIRO DE ARAUJO
Coordenador-Geral da Advosf
Processos Administrativos e de Contratações
OAB-DF nº 21.518
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 503/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 06 de agosto de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Para informação sobre a disponibilidade orçamentária.
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos.
Tendo em vista o valor estimado da contratação de R$ 4.943.463,00 (quatro
milhões, novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais), conforme
planilha de estimativa de despesas acostada ao NUP 00100.059607/2019-96 (Itens 1 a 7) e
informação constante do Item 7 do Termo de Referência (Estimativa de Custo referente ao
Item 8 da contratação em tela), sugere-se o encaminhamento dos autos à COPAC para
informação quanto à disponibilidade orçamentária e para emissão de pré-empenho.
Impende consignar que o Item 8 da presente contratação, denominado de
“Reserva Orçamentária” não consta da mencionada planilha de estimativa de despesas, e
sobre o qual, a SPATR esclareceu no item 4.2 do Termo de Referência que “Tendo em vista
que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características peculiares de
faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de
formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a
sessão de pregão”.
Vencida essa etapa, os autos devem ser encaminhados à COATC para
prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À COPAC/SAFIN, para informação quanto à disponibilidade orçamentária e para emissão de
pré-empenho.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade – SAFIN
Coordenação de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário – COPAC
Informação nº 0454/2019 – COPAC/SAFIN

(09 de agosto de 2019)

Processo nº 00200.016729/2018-89
Documento de referência: Memorando nº 503/2019 – COATC/SADCON (00100.109693/2019-95)
Destinatário: COATC/SADCON

OBJETO DA LICITAÇÃO
Descrição
Doc. estimativa de preços
Instrumento que ampara
atualmente o objeto

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento
de aparelhos celulares em comodato, durante 30 meses consecutivos
00100.059607/2019-96
Valor global estimado R$ 4.943.463,00
CT 2015/0009 – CLARO S.A.
(Término da vigência em: 14/01/2020)

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO POR EXERCÍCIO
Itens

Descrição

1 a 8 Serviços de telefonia móvel

Execução
Sob demanda

Impacto 2019
(10 a 31/dez)
115.347,47

Previsão 2020 - 2022
(1/jan/20 a 9/jun/22)
4.828.115,53

Conforme exposto pelo Órgão Técnico no Termo de Referência (tópicos 8.1.1 e 8.1.2), em que pese o contrato
atual ter vigência até 14/01/2020, a futura contratada deverá iniciar a execução dos serviços a partir de
10/12/2019, “de modo que a possível portabilidade das linhas (caso a vencedora do certame não seja a atual
prestadora do serviço) seja realizada de forma planejada e organizada antes do período de recesso
parlamentar”. Dessa forma, consideramos o impacto orçamentário da despesa a partir de 10/12/2019.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATAÇÕES DO SENADO FEDERAL (SENiC)
Contratação nº 20190211 Contratação SMP - Serviço Móvel Pessoal

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho

01.031.0551.4061.5664 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

Plano Orçamentário

0001 - Administração Legislativa

PTRES

084390

Natureza de despesa

339039

UGR

020020 - Secretaria de Patrimônio

RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Em razão de o objeto em tela estar atualmente amparado pelo CT nº 2015/0009, a fim de evitar o
comprometimento orçamentário em duplicidade, informamos que não será emitido pré-empenho para cobrir
o impacto em 2019, posto que a reserva dos recursos já está assegurada pela nota de empenho nº
2019NE800284, emitida para atender à execução do supracitado contrato no corrente exercício. Registrase que o impacto estimado da nova contratação é inferior ao atualmente contratado, para o período de 10 a
31 dezembro de 2019, conforme apresentado na memória de cálculo a seguir:
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Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade – SAFIN
Coordenação de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário – COPAC
Descrição

Valor (R$)

Observação

(A)

Impacto estimado da nova contratação para o
período de 10 a 31/12/2019

115.347,47

Impacto proporcional a partir do
valor global de R$ 4.943.463,00

(B)

Valor relativo ao Contrato nº 2015/0009 no
período de 10 a 31/12/2019

207.923,84

Montante calculado a partir do
valor global de R$ 8.911.021,50

Relativamente ao impacto nos exercícios subsequentes (2020 a 2022), informamos que a previsão dos
recursos para atender à despesa constará das respectivas propostas orçamentárias do Senado Federal.

Felipe José Cardoso Avezani
Analista Legislativo
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.016729/2018-89)

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e
este Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 2.105, de 2018, tornam pública,
para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015 e,
tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.016729/2018-89, a abertura de licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à
contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos
celulares em comodato.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá inicio somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – 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.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – 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, bem como
receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do
Senado Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
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2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
CAPÍTULO III – DOS CONSÓRCIOS
3.1 – Será admitida a participação de consócios na presente licitação, desde que observadas as
condições estabelecidas neste capítulo.
3.2 – Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser apresentado compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste
edital e será a representante das consorciadas perante o SENADO.
3.2.1 – Juntamente com o documento referido no subitem anterior, os consorciandos
deverão apresentar declaração de compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do
SENADO, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
consórcio original;
3.3 – No compromisso de constituição do consórcio deverão estar discriminadas a
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato.
3.3.2 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
vigência do contrato.
3.3.3 – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme disposto no art. 33, §1º, da Lei
nº 8.666/1993.
3.4 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo que:
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3.4.1 – Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada empresa consorciada;
3.4.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, será aferido para cada empresa
consorciada o atendimento às exigências estabelecidas no item 13.3.2 deste edital.
3.5 – As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.
3.6 - Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na qual figure, entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável
técnico ou sócio de outra empresa consorciada.
3.7 - Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e servidores do Senado Federal, bem como os
ocupantes de cargos ou funções comissionadas de direção do Senado Federal.
3.8 – A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o acesso ao sistema
COMPRASNET, nos termos do Capítulo II deste edital, será realizada em nome da empresalíder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas durante o certame.
3.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria diferente de seus integrantes.
CAPÍTULO IV – DA VISTORIA
4.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal (SETEMO),
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações de todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado
Federal e das Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a
cobertura de voz e dados tenha qualidade satisfatória.
4.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h a
17h, pelo telefone (61) 3303-9001.
4.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido.
4.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da
pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado
de identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
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4.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço
ou contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
4.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 4.1.3, não
será executada a vistoria.
4.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo SETEMO.
4.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
4.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO V – DA PROPOSTA
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item (para 30 meses), observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
5.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e
encargos sociais.
5.3 – O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
5.3.1 – Prazo de início da prestação dos serviços, compreendendo serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir do dia 10/12/2019.
5.3.2 – Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela garantia durante todo o
período da vigência contratual, obedecendo o disposto na Cláusula Quarta da minuta
de contrato (Anexo 4), no que se refere ao seu reparo e reposição.
5.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos
indicados neste edital.
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5.5 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso
daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que
desatendam às exigências deste edital.
5.6 – A 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.
5.7 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei
Complementar nº 123/2006 deverá declarar em campo próprio do sistema.
5.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem
prejuízo de outras previstas em lei.
5.9 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.10 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.10.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.11 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema
eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente,
pelo e-mail licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
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6.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
6.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 –Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com
presunções absolutas de inexequibilidade;
7.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
8.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
8.4 – Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.
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8.7 - 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.
CAPÍTULO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS
9.1 - Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades
cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante
vencedora, os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123/2006.
9.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e
houver proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5%
(cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será
convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do
certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às
exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e
cujas propostas estejam dentro do limite fixado no “caput” deste subitem, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o
mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
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CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1 – A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 6
do edital.
12.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
12.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
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propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à
parcela ou à totalidade de remuneração.
12.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto aos preços ofertados para cada
item, que não poderão ser superiores aos valores unitários informados no Anexo 1 deste
edital.
12.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no
que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
12.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do
Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação complementar especificada neste edital.
13.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº
123/2006.
13.2 – Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
13.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, as licitantes deverão apresentar
a seguinte documentação complementar:
13.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades
local, longa distância nacional (LDN) e/ou longa distância internacional
(LDI), não necessariamente com as exatas características, volume de dados,
cobertura e localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
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a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea “a”
(12 meses) será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica,
desde que se referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as
licitantes deverão disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à
contratação, relatórios técnicos e documentos complementares
necessários à compreensão das características dos serviços executados.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de
Concessão ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto
deste edital, subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.
13.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”,
“Liquidez Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual
ou inferior a 1 (um), deverá a licitante comprovar, através de documento
hábil, que seu patrimônio líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta;
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
13.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
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13.4 - Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos através
do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo
sistema.
13.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
13.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
13.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4 – O prazo de envio de que trata o item 13.4.2 não se aplica à hipótese de
complementação da documentação de habilitação, em sede de realização de diligência,
solicitada pelo Pregoeiro.
13.4.5 – Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
13.4.6 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante
o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
13.4.7 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
13.4.8 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
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13.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
13.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8 – As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim
declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
13.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
13.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
13.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
13.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências
Impeditivas Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá
promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a
configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº
8.666/1993 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as
pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;
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b)

atuação no mesmo ramo de atividades;

c)
data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica
e/ou de recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

13.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer
sanção de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade
aplicada a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios
levantados, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório
e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a
suspeita da prática de comportamento ilícito.
13.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a
outra empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a)
inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações
com a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos
e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
14.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
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CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal,
limitando-se a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção
de recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do
sistema.
15.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a)
b)
c)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.

15.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
15.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
15.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
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15.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
15.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
15.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos
XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado
Federal.
16.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 17.1.
17.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e,
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
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CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
18.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem
como estará sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
ajuste, se contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais.
18.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 – Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do segundo dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licita@senado.leg.br.
19.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
19.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
19.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
17
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0299767B002FB4A0.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.113766/2019-43

19.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário
de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
19.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da
licitante.
20.2 - Integram este edital os seguintes anexos:
- Anexo 1 – Termo de Referência;
- Anexo 2 – Especificações Técnicas dos Serviços;
- Anexo 3 – Especificações Técnicas dos Dispositivos (aparelhos celulares e Modem 4G) a
serem fornecidos em comodato;
- Anexo 4 – Minuta do Contrato;
- Anexo 5 – Modelo de Apresentação de Proposta;
- Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
- Anexo 7 – Termo de Compromisso – Sigilo e Confidencialidade.
20.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de
complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no
sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
20.4 – 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.
20.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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20.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
20.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
________________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2 e 3 do edital.
DO OBJETO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um serviço imprescindível para o bom desempenho das
atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer
tempo e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de
se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada vez mais o Senado
Federal oferece serviços e sistemas totalmente suportados em meio
digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes
de suportar essa mudança de paradigma na forma de se comunicar,
com a prevalência da telefonia móvel sobre a fixa.

ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global.
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)
Item Unid. Quant.
PARA 30 MESES E
QUANTIDADE(S)
1

mês

30

Descrição Resumida
85 (oitenta e cinco)
Assinaturas mensais de
linha de voz, com
ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 20 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 1 ou 2
em comodato.

Preço
Total
Mensal
(R$)
24.649,15

Preço Total
30 Meses
(R$)
739.474,50
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2

mês

30

315
(trezentos
e
quinze)
Assinaturas
mensais de linha de
voz, com ligações
locais (VC1) e LDN
(VC2
e
VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 10 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 3 em
comodato.

49.621,95

1.488.658,50

3

mês

30

300
(trezentas)
Assinaturas mensais de
linha de dados, com
franquia mínima de 10
GB, com fornecimento
de modems 4G e
SIMCARDs.

52.335,00

1.570.050,00

4

mês

30

500
(quinhentos)
minutos de Ligações
LDI - Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai,
EUA (exceto Havai e
Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,
Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália,
Reino Unido, Irlanda,
Alemanha,
Suíça,
Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e
Austrália).

1.840,00

55.200,00

5

mês

30

200 (duzentos) minutos
de Ligações LDI Região II (Demais
países das Américas e
da Europa).

736,00

22.080,00

6

mês

30

100 (cem) minutos de
Ligações LDI - Região
III (Demais países da
Ásia e África)

400,00

12.000,00

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos
de Ligações LDI Região IV (Demais

200,00

6.000,00
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países da Oceania e
territórios não listados
nas regiões anteriores).
8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e
dados em roaming
internacional.

VALOR TOTAL

35.000,00

1.050.000,00

164.782,10

4.943.463,00

*Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa,
não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser
inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00.
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO
(COBERTURA)
DOS SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 4).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 4).
Programa de Trabalho: 084390
Natureza da Despesa: 339039
Será obrigatória a cobertura de voz e dados em todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na Residência Oficial da
Presidência do Senado Federal e nas Residências Oficiais.
Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 4).
____________________
Pregoeiro

22
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0299767B002FB4A0.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.113766/2019-43

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Item

Quant.

1

85

Unidade
de medida
Unidades

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8*

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10
GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios
não listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional

* Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação
de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de
pregão.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS (APARELHOS CELULARES E
MODEM 4G) A SEREM FORNECIDOS EM COMODATO
As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3, bem como do modem 4G estão
detalhadas neste anexo.
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela Liquid Retina HD;
Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels
Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;

Tela

Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Câmera

Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;
Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelo de Referência – Samsung Galaxy J8
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 41);

Comunicação de
Voz e dados

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz;
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.2;
GPS, Glonass, Beidou

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 3500 mAh

Processamento

Processador 1.8 GHz 8 Core
Chipset Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela LCD Super AMOLED de 6 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1480 x 720 pixels a 274 ppp
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Câmera

Câmera traseiras múltiplas 16 MP e 5 MP;
Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080);
Estabilização de imagem para vídeo

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e
10; e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software
de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n°
(___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida
pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital nº ___________do Processo n.º 00200.016729/2018-89, incorporando o
edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato
da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança
estipuladas neste contrato e no edital, e será a representante das consorciadas
perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em
razão do trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7
do edital.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a
CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no
edital e seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o
prazo da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90
(noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância
nacional e longa distância internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos
de força maior, justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de
primeiro uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida
ou qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a
entrega dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, em 10/3/2021, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de
cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo
estipulado para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para
casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das
quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais
frações equivalerão ao próximo número inteiro.
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PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim
de Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato
pelo gestor do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum
ônus para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a
CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega
do dispositivo reposto ou reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota
fiscal do dispositivo reposto ou do reparo efetuado, para que o SENADO providencie
o ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de
laudo, no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de
qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
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a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à
reparar ou repor os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo
Décimo desta cláusula.
IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do
contrato poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota
Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela
garantia durante todo o período da vigência contratual, obedecendo o disposto nesta cláusula,
no que se refere ao seu reparo e reposição.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências
previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 10/12/2019.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo
Primeiro desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada
de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do
contrato (Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos
serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 25/11/2019.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues
ao gestor de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
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II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a
vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do
serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no
decorrer da execução deste contrato.
a) Poderá ser solicitada a desativação em definitivo de linhas, no prazo definido
na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial
da Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309
Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G,
4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
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PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus
anexos.
II – No caso específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de
dados previstas nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja
desequilíbrio financeiro do contrato.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
I – O SENADO poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para
saída ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos
números pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel
ou de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a
necessidade de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se,
automaticamente, daquele utilizado pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os
serviços de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como
correio de voz, SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte
do SENADO, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da
assinatura mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM
CARD, sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte
por cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no
Parágrafo Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIMCARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal
Web de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as
suas linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de voz, listados por:
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c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de dados;
e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e
dados em roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da
ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130)
e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não
cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN
(VC2 e VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele
por ela utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar
facilidade de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os
países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao
SENADO, sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional
automático, seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao
SENADO, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora
do escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, aceitando-se a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center
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para atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que
respeitados os Níveis de Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será
emitido termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do
ajuste, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada
(padrão FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor,
em conjunto com a apresentação do
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BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:
Percentual
de glosa a
ser aplicado
sobre o
valor
mensal
faturado

Atividade

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega
do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação
de chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Restabelecimento
temporariamente

de

linha

suspensa
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Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Apresentação
esclarecimentos

de

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se
o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço
Total 30
Meses
(R$)
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1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 3 em comodato.

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ _________________________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em
arquivo eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos
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FEBRABAN V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato
possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo
que o pagamento poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura,
ou por Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação
à CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar
apurações e comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova
fatura ou boleto para recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data
de vencimento, respeitando a antecedência prevista no Inciso I deste
parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente
os fatos à CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na
fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do
contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste
contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a
zero hora do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira
não impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida
prevista no Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
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Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro
indicador que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
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I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção
monetária serão utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade,
e quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho ______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2,5% ___ % (dois e meio por cento
por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma
das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a
normatização dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la
segundo o regime jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá
observar o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser
garantido esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o
disposto no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV
desta Cláusula.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
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constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se
o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo
e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do
término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__
DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL
REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone

Preço
Total
30
Meses
(R$)
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tipo 3 em comodato.

8*

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta,
seguindo a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 6
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas
exigidas na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato
administrativo, não se restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________

54
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0299767B002FB4A0.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.113766/2019-43

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 7
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
A

empresa

______________________________________________

pessoa

jurídica

estabelecida na ___________________________ (endereço), inscrita no CNPJ/MF com o nº
_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita
as regras, condições e obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a

necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado
Federal revelada à EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de
prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se
limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio,
processos, projetos conceitos de produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários
das linhas telefônicas, nomes de revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não
outorgadas, preço e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias,
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento

a terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir

que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem,
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de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as
informações restritas reveladas, devendo cientifica-los da existência deste Termo e de
natureza confidencial das informações restritas reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
ação ou omissão, independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar,

veicular publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou
informações contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações

de que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade
dos dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de
telecomunicação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor

desde a data da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 526/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 13 de agosto de 2019.

Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Sugestão de encaminhamento dos autos à DGER.
Trata este processo da contratação de empresa para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos.
Para esta finalidade, a Secretaria de Patrimônio - SPATR elaborou o Termo de
Referência, documento nº 00100.059216/2019-71, que, após modificações, foi consolidado no
documento nº 00100.086581/2019-59, o qual, se entendido viável, deverá ser aprovado pela
autoridade competente.
A pesquisa de preços empreendida pelo órgão técnico estimou a contratação (Itens 1 a
7), prevista no Plano de Contratações 2019 sob o item nº 20190211, em R$ 3.893.463,00, de acordo
com a Planilha de Estimativa de Despesas constante do documento nº 00100.059607/2019-96 e
anexos.
Impende consignar que o Item 8 da presente contratação, denominado de “Reserva
Orçamentária” não consta da mencionada planilha de estimativa de despesas, e sobre o qual, a
SPATR esclareceu no item 4.2 do Termo de Referência que “Tendo em vista que o serviço de
roaming internacional e voz e dados tem características peculiares de faturamento em moeda
estrangeira, os valores estimados para este serviço estão apresentados de forma global, sob a
forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação de preços, não fazendo parte dos itens
que terão lances das operadoras durante a sessão de pregão”. O valor estimado (Item 8) pela
Secretaria de Patrimônio é da importância de R$ 1.050.000,00, conforme informação constante do
Termo de Referência (Estimativa de Custo).
Destarte, considerando os apontamentos efetuados acima acerca do valor da
contratação, informa-se que o valor total estimado para 30 meses, é da ordem de R$ 4.943.463,00
(quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais), havendo
necessidade de autorização da respectiva despesa pela autoridade competente.

A COCVAP, por meio do documento digital nº 00100.063169/2019-61, ratificou a
pesquisa de preços, com validade até 27/10/2019.
A COATC elaborou a primeira versão da minuta de edital de pregão eletrônico,
modalidade que, caso entendida viável, deve ser autorizada, a qual encontra-se no NUP
00100.074177/2019-32.
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 526/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
O edital foi submetido à análise da COPELI, que fez recomendações, de âmbito da
COATC e do órgão técnico, conforme consta do documento nº 00100.078336/2019-78.
O processo foi então encaminhado ao órgão técnico para o visto da minuta de edital e
manifestação quanto às recomendações da COPELI, documento nº 00100.078480/2019-12.
A SPATR, por sua vez, realizou alterações no Termo de Referência, consignando estas
no novo documento que consta ao NUP 00100.086581/2019-59.
A minuta de edital foi atualizada (documento nº 00100.087563/2019-94) e os autos
foram submetidos à análise do Órgão Jurídico, que se manifestou por meio do Parecer
nº 495/2019-ADVOSF (documento nº 00100.108813/2019-37), solicitando apenas modificação da
expressão “podendo ser prorrogado por iguais períodos” para “podendo ser prorrogado por igual
período”, constante da Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato.
Há disponibilidade orçamentária conforme informação da COPAC no documento
nº 00100.112583/2019-19.
A minuta de edital consolidada encontra-se acostada ao NUP 00100.113766/2019-43.
Vale informar ainda que, conforme redação do inciso II do parágrafo primeiro do art.
11 do Anexo V da Resolução n° 13 de 2018, é de competência do Presidente da COPELI a
distribuição dos processos licitatórios entre os Pregoeiros nomeados.
Quanto à instrução processual, encontram-se pendentes a autorização do certame,
autorização da despesa, aprovação do termo de referência, aprovação da minuta de edital,
designação dos gestores titular e substituto indicados no documento nº 00100.086581/2019-59.
Posto isso, em conformidade com o disposto na Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V do Regulamento Administrativo do Senado Federal, sugerimos submeter os autos
à consideração da Diretoria-Geral para conhecimento dos termos do Parecer da ADVOSF, bem
como para encaminhamento à Primeira Secretaria com vistas a:
a. Autorização do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
Cumprida essa etapa, compete à Diretoria-Geral, em cumprimento ao disposto no
Anexo V da Resolução nº 13 de 2018:
a. Aprovar o Termo de Referência, conforme NUP 00100.086581/2019-59, que
contempla a justificativa para a utilização do critério de adjudicação pelo menor preço
global;
b. Autorizar a despesa no valor de R$ 4.943.463,00 – item 20190211 do Plano de
Contratações de 2019;
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 526/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
c. Designar os gestores
nº 00100.086581/2019-59; e

titular

e

substituto

indicados

no

documento

d. Aprovar a minuta de edital de Pregão Eletrônico, acostada sob o NUP
00100.113766/2019-43, nos termos propostos.
Atenciosamente,
(Assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor da SADCON.
Em 13/08/2019.
(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
De acordo.
À Diretoria-Geral, para deliberação.
(Assinado eletronicamente)
Rodrigo Galha
Diretor da SADCON
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Diretoria-Geral

Processo nº 00200.016729/2018-89
Assunto: Autorização de certame licitatório. Prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis
(voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos. Valor
estimado: R$ 4.943.463,00. Item nº 211 do Plano de
Contratações 2019. Aprovações e autorizações da
Diretoria-Geral e da Primeira-Secretaria.

Senhora Diretora-Geral,

Cuidam os autos de proposta para realização de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, consoante
especificações contidas na minuta de edital, documento nº 00100.113766/2019-43.

No Termo de Referência, documento nº 00100.086581/2019-59, a Secretaria de
Patrimônio - SPATR justificou a necessidade da presente contratação, nos termos seguintes:

- A contratação do objeto do presente Termo de Referência tem por objetivo gerar
as especificações técnicas para a substituição do objeto do Contrato nº 009/2019,
em virtude do fim de sua vigência em 14/1/2020. Trata-se de um serviço
imprescindível para o bom desempenho das atividades parlamentares, tendo em
vista que a conexão a qualquer tempo e em qualquer lugar é uma necessidade
premente da forma de se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada vez mais o
Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente suportados em meio digital,
o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores terem à sua
disposição serviços de telecomunicações móveis capazes de suportar essa
mudança de paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia
móvel sobre a fixa.
- Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma perspectiva de custo x
benefício, a contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração,
pois busca ampliar a qualidade dos serviços prestados atualmente com um custo
menor adotando o modelo de pacote de serviços (ligações locais e longa distância
nacional não tarifadas utilizando o CSP da operadora contratada). Tal modelo já
é há muito tempo adotado no varejo e no mercado corporativo, passando a ser
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Diretoria-Geral

Processo nº 00200.016729/2018-89
utilizado também no mercado governo, após o sucesso do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central de Compras
do MPOG.
- Considera-se, ainda, que as especificações exigidas neste Termo de Referência
para o objeto da contratação são aquelas estritamente necessárias para garantir o
atendimento do interesse da Administração, sem comprometer de forma
injustificada a competividade do certa me, uma vez que todas as operadoras
autorizadas a prestar o SMP em território nacional têm condições de atender as
exigências estabelecidas neste instrumento.
Por meio do Memorando nº 526/2019, documento nº 00100.113772/2019-09, a
COATC/SADCON demonstrou a regularidade da instrução, com destaque para as seguintes
informações e documentos carreados aos autos:

 A pesquisa de preços empreendida pelo órgão técnico estimou a contratação
(Itens 1 a 7), prevista no Plano de Contratações 2019 sob o item nº 20190211, em
R$ 3.893.463,00, de acordo com a Planilha de Estimativa de Despesas constante do
documento nº 00100.059607/2019-96 e anexos.
 Impende consignar que o Item 8 da presente contratação, denominado de
“Reserva Orçamentária” não consta da mencionada planilha de estimativa de
despesas, e sobre o qual, a SPATR esclareceu no item 4.2 do Termo de Referência
que “Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem
características peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores
estimados para este serviço estão apresentados de forma global, sob a forma de
“reserva orçamentária”, na planilha de formação de preços, não fazendo parte
dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de pregão”. O valor
estimado (Item 8) pela Secretaria de Patrimônio é da importância de R$
1.050.000,00, conforme informação constante do Termo de Referência (Estimativa
de Custo).
 Destarte, considerando os apontamentos efetuados acima acerca do valor da
contratação, informa-se que o valor total estimado para 30 meses, é da ordem de
R$ 4.943.463,00 (quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e
sessenta e três reais), havendo necessidade de autorização da respectiva despesa
pela autoridade competente.
 A COCVAP, por meio do documento digital nº 00100.063169/2019-61,
ratificou a pesquisa de preços, com validade até 27/10/2019.
 O edital foi submetido à análise da COPELI, que fez recomendações, de
âmbito da COATC e do órgão técnico, conforme consta do documento nº
00100.078336/2019-78.
 O processo foi então encaminhado ao órgão técnico para o visto da minuta de
edital e manifestação quanto às recomendações da COPELI, documento nº
00100.078480/2019-12.
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Diretoria-Geral

Processo nº 00200.016729/2018-89
 A SPATR, por sua vez, realizou alterações no Termo de Referência,
consignando estas no novo documento que consta ao NUP 00100.086581/2019-59.
 A minuta de edital foi atualizada (documento nº 00100.087563/2019-94) e os
autos foram submetidos à análise do Órgão Jurídico, que se manifestou por meio
do Parecer nº 495/2019-ADVOSF (documento nº 00100.108813/2019-37),
solicitando apenas modificação da expressão “podendo ser prorrogado por iguais
períodos” para “podendo ser prorrogado por igual período”, constante da Cláusula
Décima Quinta da minuta de contrato.
 Há disponibilidade orçamentária conforme informação da COPAC no
documento nº 00100.112583/2019-19.
 A minuta de edital consolidada encontra-se acostada ao NUP
00100.113766/2019-43.
Por derradeiro, o Senhor Diretor da SADCON encaminhou os autos para as
deliberações e demais atos necessários ao seguimento do certame.

Cabe ressaltar que o prosseguimento do feito está condicionado à deliberação do
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, autoridade a quem cabe decidir quanto à realização
do pretendido Pregão Eletrônico, em decorrência do valor estimado da despesa.

Ante o exposto, esta Assessoria Técnica esposa o entendimento manifestado pelo
Senhor Diretor da SADCON, opinando favoravelmente ao seguimento do processo, nos termos
propostos.

À consideração de Vossa Senhoria.
Diretoria-Geral, 15 de agosto de 2019.
(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Guilherme Ferreira da Costa
Assessor Técnico

Kleber Minatogau
Assessor Técnico
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De acordo. Acolho a informação técnica e, com fundamento no art. 9º, III, IV, VI e
VIII, Anexo V, do Regulamento Administrativo, consolidado pela RSF nº 13/2017,
passo a decidir:
1. APROVO o Termo de Referência, NUP 00100.086581/2019-59, que contempla as
justificativas para a utilização do critério de adjudicação pelo menor preço global;
2. APROVO a minuta de edital de Pregão Eletrônico, NUP 00100.113766/2019-43,
nos termos propostos;
3. AUTORIZO a despesa no valor de R$ 4.943.463,00 (quatro milhões, novecentos e
quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e três reais), prevista no item 20190211
do Plano de Contratações de 2019, conforme planilhamento/pesquisa de preços;
4. DESIGNO os gestores indicados na PDG anexa.

Encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, para
deliberar acerca da justificativa apresentada pelo órgão técnico para fixação dos
salários, bem como para autorizar a realização do procedimento licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do art. 7º, Anexo V, do RASF.

Havendo deliberação favorável ao seguimento do certame, encaminhem-se os autos à
SEPUGP e à SADCON para as providências pertinentes.
Brasília, 15 de agosto de 2019.
(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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Processo nº 00200.016729/2018-89

PORTARIA DA DIRETORIA-GERAL
Nº 7570 de 2019

A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi conferida
pelo art. 9°, inciso VIII, do Anexo V do Regulamento Administrativo, consolidado pela RSF nº
13/2017, e tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.016729/2018-89,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o Serviço de Telecomunicações Móveis – SETEMO/COOTELE/SPATR
como órgão gestor do(s) contrato(s) que se originar(em) do referido processo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de agosto de 2019.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a prestação de serviços de telefonia, a partir
de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do objeto do presente Termo de Referência tem por objetivo gerar as
especificações técnicas para a substituição do objeto do Contrato nº 009/2015, em virtude
do fim de sua vigência em 14/1/2020. Trata-se de um serviço imprescindível para o bom
desempenho das atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer tempo
e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de se comunicar nos dias atuais.
Além disso, cada vez mais o Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente
suportados em meio digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes de suportar essa
mudança de paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia móvel
sobre a fixa.
2.2. Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma perspectiva de custo x benefício,
a contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração, pois busca ampliar
a qualidade dos serviços prestados atualmente com um custo menor adotando o modelo de
pacote de serviços (ligações locais e longa distância nacional não tarifadas utilizando o CSP
da operadora contratada). Tal modelo já é há muito tempo adotado no varejo e no mercado
corporativo, passando a ser utilizado também no mercado governo, após o sucesso do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central
de Compras do MPOG.
2.3. Considera-se, ainda, que as especificações exigidas neste Termo de Referência para o
objeto da contratação são aquelas estritamente necessárias para garantir o atendimento do
interesse da Administração, sem comprometer de forma injustificada a competividade do
certame, uma vez que todas as operadoras autorizadas a prestar o SMP em território
nacional têm condições de atender as exigências estabelecidas neste instrumento.
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2.4. Relação entre demanda prevista e a quantidade solicitada
2.4.1. O contrato atualmente vigente prevê até 500 (quinhentas) linhas de voz/dados e 500
(quinhentas) linhas de dados; para este Termo de Referência, propomos agora uma
redução para 400 (quatrocentas) linhas de voz/dados e 300 (trezentas) linhas de dados,
que melhor reflete a demanda atual, sabendo que temos hoje ativas 280 (duzentas e
oitenta) linhas de voz/dados e 85 (oitenta e cinco) linhas de dados.
2.5. Possíveis riscos, caso não se contrate o objeto solicitado, e benefícios esperados com a
contratação
2.5.1. Informa-se que, caso essa não venha a ser realizada, a Administração estará sujeita ao
seguinte risco: interrupção total do serviço de telefonia móvel hoje disponibilizado aos
Senadores e a servidores previamente autorizados pela Diretoria-Geral.
2.5.2. Por fim, cumpre ressaltar que, com a contratação do objeto deste Termo de Referência,
espera-se alcançar os seguintes benefícios à Administração: i) maior disponibilidade e
flexibilidade de meio de comunicação aos Senadores e servidores; ii) interação com os
sistemas eletrônicos institucionais em qualquer lugar e a qualquer tempo.
2.6. Contratos / Atas de Registro de Preço que serão substituídas com a contratação
Nº Contrato / ARP
Contrato nº 009/2015

Término da

Objeto

vigência

Contratação de empresa especializada para a prestação 14/1/2020
de serviços de telefonia a partir de terminais móveis,
nas modalidades SMP e STFC, na forma de um Plano
Corporativo, com software de gerenciamento das
linhas que possibilite o controle de uso dos acessos do
SMP por parte do SENADO FEDERAL, incluindo a
disponibilização dos aparelhos telefônicos móveis em
comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
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3. FORMA DE CONTRATAÇÃO
3.1. Modalidade de licitação
3.1.1. Será adotada a modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, em razão de o objeto da
presente contratação poder ser classificado como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, consoante preceituam a Lei nº 10.520/02, assim
como o art. 2º, caput e §1º, e o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.4540/05.
3.2. Critério de julgamento das propostas
3.2.1. Será adotado o critério de julgamento “menor preço”, sendo declarada vencedora do
certame a proposta que, atendidas as especificações do edital, ofertar o menor preço
para o objeto da licitação, nos termos do art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/1993.
3.3. Critério de adjudicação
3.3.1. Será adotado o critério de adjudicação “global”, tendo em vista a existência dos
seguintes fatores que justificam o agrupamento dos itens em um único grupo:
i)
a contratação conjunta dos serviços de telefonia locais (VC1),
longa distância nacional (VC2 e VC3) e internacional (LDI) num
único lote se justifica pela alta complexidade em definir quando
utilizar o Código de Seleção de Prestadora (CSP) de diferentes
operadoras, um para chamadas VC1, VC2 e VC3 e outro para
LDI, o que resultaria em maiores custos para a contratação;
ii)
a contratação proposta é, basicamente, uma solução única,
composta dos serviços de voz (local, LDN e LDI) e dados
móveis, não havendo nenhum ganho técnico ou econômico em
seu fracionamento em mais de um fornecedor;
iii)
o grande benefício da contratação conjunta dos serviços de
telefonia móvel advém da utilização do poder de compras
agregado do governo. Na medida que aproveita as oportunidades
de economia de escala, o Senado pode obter melhores preços
junto ao mercado, reduzindo seus custos.
3.4. Opção pela utilização ou não do Sistema de Registro de Preços
3.4.1. Não será utilizado o Sistema de Registro de Preços na presente contratação, tendo em
vista o não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.
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3.5. Aplicação do tratamento diferenciado previsto no art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas
3.5.1. O objeto de Termo de referência não se enquadra nas condições previstas no art. 48 da
Lei Complementar nº 123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas.
3.5.2. Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Desta
forma, conforme inteligência do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar supracitada,
não há que ser concedido o tratamento diferenciado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.
3.6. Permissão ou vedação quanto à participação de consórcios
3.6.1. A participação de consórcios no certame que se originará do presente Termo de
Referência será permitida, em razão de possibilitar uma maior competividade e ampla
concorrência. Por exemplo: operadoras focadas em serviço móvel poderiam se
consorciar com outras operadoras focadas em serviços fixo (em geral, fazem parte de
um mesmo grupo econômico) para concorrer em licitações que isoladamente teriam
pouca ou nenhuma capacidade de concorrer.
3.6.2. Nesse sentido, será admitida a participação de consórcios na licitação que se originar
deste Termo de Referência, desde que observadas as condições estabelecidas a seguir:
A.1.
Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser
apresentado pela licitante compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da
empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas
neste edital e será a representante das consorciadas perante o Senado
Federal.
A.1.1.
Juntamente com o documento referido no subitem
anterior, os consorciandos deverão apresentar declaração de
compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à
anuência e aprovação do Senado Federal, visando manter válidas as
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.
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A.2.
No compromisso de constituição do consórcio deverão estar
discriminadas a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária
de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase
da licitação quanto na de execução do contrato.
A.2.1.
As empresas consorciadas serão solidariamente
responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e
durante toda a vigência do contrato.
A.2.2.
O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo,
coincidir com o prazo de vigência do contrato.
A.2.3.
No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme
disposto no art. 33, §1º, da Lei nº 8.666/1993.
A.3.
Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação jurídica, fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo
que:
A.3.1.
Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada
empresa consorciada;
A.3.2.
Para fins de qualificação econômico-financeira, será
aferido para cada empresa consorciada o atendimento às respectivas
exigências estabelecidas no edital.
A.4.
As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição
de subcontratada de outra licitante.
A.5.
Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na
qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa
que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de outra
empresa consorciada.
A.6.
Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual
figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e
servidores do Senado Federal, bem como os ocupantes de cargos ou
funções comissionadas de direção do Senado Federal.
A.7.
A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o
acesso ao sistema COMPRASNET, será realizada em nome da empresa-
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líder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas
durante o certame.
A.8.
Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se
constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa
jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente
de seus integrantes
3.7. Será obrigatória a apresentação de termo de vistoria ou de declaração de dispensa de
vistoria pelas licitantes, tendo em vista a obrigatoriedade de cobertura de voz e dados,
com qualidade satisfatória, em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal
(CASF), na residência oficial da Presidência do Senado Federal e nas residências
oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309 sul, nos termos a seguir.
A.1. É facultado à licitante interessada em participar do Pregão
decorrente deste Termo de Referência, mediante prévio agendamento
junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal
(SETEMO), realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações.
A.1.1.
A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos
horários de 9:00 as 17:00, pelo telefone (61) 3303-9001.
A.1.2.
Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou
fora do prazo estabelecido.
A.1.3.
A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou
representante da pessoa jurídica interessada em participar da licitação,
que deverá comparecer municiado de identificação pessoal e do
comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
A.1.4.
A comprovação do vínculo poderá ser feita através do
contrato de trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de
prestação de serviço ou contrato social da empresa (no caso de sócio
ou gerente).
A.1.5.
Caso o vistoriador não atenda aos requisitos acima, não
será executada a vistoria.
A.2. Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria,
emitido pelo SETEMO.
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A.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará
declaração na qual dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e
qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente
o serviço nos termos de sua proposta e do edital.
A.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de
Dispensa de Vistoria será obrigatória na fase de habilitação do certame.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
4.1.
Item

Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Quant.

Unidade
de medida
Unidades

1

85

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB,
com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional
Tabela 1 – especificação técnica dos itens a serem contratados

4.2. Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço
estão apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha
de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras
durante a sessão de pregão.
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4.3. As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3 bem como do modem 4G
estão detalhadas no Anexo I deste termo de Referência.

5. REQUISITOS DA LICITANTE
5.1. Qualificação Técnica Necessária
5.1.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar Atestado(s) de
Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando que a licitante prestou, por período não inferior a 12 (doze) meses, Serviço
Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa
distância internacional (LDI), não necessariamente com as exatas características,
volume de dados, cobertura e localidades referidos neste Termo de Referência.
5.1.1.1. Para a comprovação do lapso temporal estabelecido no item 5.1.1 (12 meses)
será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica, desde que se
referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
5.1.1.2. Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as licitantes
deverão disponibilizar todas as informações e documentos que eventualmente
se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à contratação, relatórios
técnicos e documentos complementares necessários à compreensão das
características dos serviços executados.
5.1.2. O licitante deverá apresentar também Termo de Autorização, Contrato de Concessão
ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste Termo de
Referência, subscrito pela ANATEL.

6. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Tendo em vista a natureza do objeto do presente Termo de Referência, não é aplicável a
exigência de critérios e práticas de sustentabilidade.
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7. ESTIMATIVA DE CUSTO
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
Mensal (R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

1

Unidade

85

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.

289,99

24.649,15

739.474,50

2

Unidade

315

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 3 em comodato.

157,53

49.621,95

1.488.658,50

3

Unidade

300

Assinatura mensal de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com
fornecimento de modems 4G e SIM
CARDs.

174,45

52.335,00

1.570.050,00

4

Minutos

500

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e
Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria,
Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)

3,68

1.840,00

55.200,00

5

Minutos

200

Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa)

3,68

736,00

22.080,00

6

Minutos

100

Ligações LDI - Região III (Demais países
da Ásia e África)

4,00

400,00

12.000,00

7

Minutos

50

Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

4,00

200,00

6.000,00

8

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming
internacional

NA

35.000,00

1.050.000,00

164.782,10

4.943.463,00

Valor Total
Tabela 2 – Planilha de Custos
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8. REGIME DE EXECUÇÃO
8.1. Início da prestação do serviço
8.1.1. A Contratada executará os serviços objeto deste Termo de Referência, compreendendo
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP
e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir de
10/12/2019.
8.1.2. Em que pese a vigência do contrato atual até 14/1/2020, faz-se necessário que a nova
avença tenha seu efetivo início em 10/12/2019, de modo que a possível portabilidade
das linhas (caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço) seja
realizada de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
8.1.3. Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato
(Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva
dos serviços. Ou seja, deverão ser entregues até o dia 25/11/2019.
8.1.4. Havendo necessidade de realizar portabilidade de linhas (caso a vencedora do certame
não seja a atual prestadora do serviço), essa deverá ocorrer no dia 10/12/2019. Para
tanto, os SIM CARDs que serão habilitados com as linhas que serão portadas deverão
ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes da
data agendada para a portabilidade. Ou seja, deverão ser entregues até o dia
25/11/2019.
8.1.5. Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos definidos nos itens 8.1.3
e 8.1.4.
8.1.6. Inicialmente, deverão ser solicitadas:
i)
Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta)
delas para serem utilizadas com modem 4G, não haverá
necessidade de portabilidade para essas linhas;
ii)
Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a
atual prestadora do serviço;
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iii)

Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de
10 GB e fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150
(cento e cinquenta) delas deverão ser portadas, caso a vencedora
do certame não seja a atual prestadora do serviço;
8.1.7. Posteriormente, no decorrer da execução do contrato, poderão ser solicitadas ativações
de novas linhas, nos quantitativos máximos estabelecidos no item 4.1 e no prazo
estabelecido no item 8.7. Da mesma forma, poderá ser solicitada a desativação em
definitivo de linhas, também no prazo definido no item 8.7.

8.2. Requisitos técnicos
8.2.1. A Contratada deverá seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia
móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da
Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
8.2.2. A Contratada deverá prover nível de sinal satisfatório de voz e dados em todo o
Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na residência oficial da
Presidência do Senado Federal e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e
G da 309 sul.
8.2.3. A cobertura local externa da Contratada será aquela exigida pela ANATEL.
8.2.4. Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com serviços de dados com
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, incluindo a assinatura
de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea
nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps
para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
8.2.5. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a
habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com SIM CARDs,
no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e compatíveis com sua rede de
telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo Senado Federal.
8.2.6. Caso a Contratada venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento para o
Serviço Móvel Pessoal (SMP), o Senado Federal poderá solicitar a migração, sem ônus,
para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma,
que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja
descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso
contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos
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acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. No caso
específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de dados previstas
nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja desequilíbrio financeiro do
contrato.
8.2.7. O Senado Federal poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade numérica,
devendo esta manter os números utilizados pelo Senado Federal, sem ônus para aquela,
e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. Da
mesma forma, poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para saída
ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos no item 8.7.
8.2.8. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL
para a realização de portabilidade, após a liberação dos números pela operadora de
origem. Esse prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
8.2.9. As assinaturas mensais de linha de voz, previstas no item 4, deverão contemplar
ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer
linha fixa ou móvel, independente da operadora de destino da ligação.
8.2.10. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional
e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento,
em todo o território nacional.
8.2.11. As linhas disponibilizadas pela Contratada deverão estar configuradas para realizar
chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a necessidade de inserção do Código de
Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se, automaticamente, daquele utilizado pela
Contratada.
8.2.12. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, chamadas
originadas e recebidas fora da área de registro, SMS (Short Message Service) e MMS
(Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como correio de voz, SMS/MMS,
sem custo adicional ao Senado Federal.
8.2.13. A Contratada deverá providenciar o bloqueio das linhas móveis quando solicitado pelo
Senado Federal (suspensão temporária), no prazo estabelecido no item 8.7. Esse
bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o Senado Federal. O
restabelecimento dessas linhas, também em prazo estabelecido no item 8.7, só ocorrerá
após solicitação formal por parte do Senado Federal.
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8.2.14. A Contratada não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida
solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da assinatura mensal pro-rata até
a data do bloqueio.
8.2.15. O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do Senado Federal.
8.2.16. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o
serviço de troca de número e/ou troca de SIM CARD, sem qualquer ônus extra para o
Senado Federal.
8.2.17. De modo a garantir o disposto no item 8.2.16, a Contratada fornecerá ao Senado, no
início da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a
20% (vinte por cento) do total das linhas ativadas inicialmente. Esses SIM CARDs
poderão ser ativados mediante solicitação do Gestor do Contrato.

8.3. Serviço de Gerenciamento
8.3.1. A Contratada deverá disponibilizar um Portal Web de acesso via Internet que permitirá
ao Senado Federal efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas contratadas. Este
portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
i)
definir o perfil de utilização de cada linha;
ii)
agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
iii)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de voz, listados por:
a. o horário / calendário;
b. o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc.;
c. o números chamados (lista negra / lista branca);
d. limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo;
iv)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de dados,
v)
permitir que o Senado Federal realize o bloqueio/desbloqueio dos
serviços de voz e dados em roaming internacional;
vi)
disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do
contrato;
vii)
permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso
ao sistema.
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8.3.2. O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para
garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta.
8.3.3. Será de responsabilidade da Contratada a manutenção, a recuperação e a segurança dos
dados do serviço de gerenciamento online.
8.3.4. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para códigos de
acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130) e similares,
serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo
contrato.
8.3.5. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN (VC2 e VC3)
e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele por ela utilizado.

8.4. Roaming Internacional
8.4.1. O valor de roaming internacional de dados, voz e mensagens não foi definido nessa
contratação e não será objeto de lances pelas licitantes, uma vez que o preço varia muito
entre os países estrangeiros, inviabilizando a cotação pelas operadoras. Dessa forma,
será previsto o valor mensal R$ 35.000,00 para custear os gastos das linhas de voz e
dados quando em roaming internacional (valor inserido na Tabela 2 – Planilha de
Custos).
8.4.2. A Contratada deverá desabilitar o serviço de dados, voz e mensagens prestado na
condição de roaming internacional, permitindo suas ativações somente mediante
solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar facilidade de autogestão para
que o próprio Senado Federal o faça. Tal solicitação deverá especificar o código de
acesso, o período da viagem e os países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
8.4.3. A Contratada deverá informar ao Senado Federal, sempre que solicitado, os países que
possuem acordo de roaming internacional automático, seja direta ou indiretamente.
8.4.4. Os custos do serviço de roaming internacional, para qualquer localidade, deverão ser
faturados em moeda nacional.
8.4.5. O Senado federal poderá, quando da necessidade de liberação de voz e dados
internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional, objetivando a
obtenção de redução de custos.
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8.4.6. A Contratada deverá liberar o serviço roaming internacional em até 24 (vinte e quatro)
horas a contar da solicitação do Senado Federal, conforme disposto no item 8.7 – Níveis
de Serviço.

8.5. Comunicação
8.5.1. A Contratada deverá credenciar, por escrito, junto ao Senado Federal, um Consultor
com poderes de decisão para representá-la, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
8.5.1.1. O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis após a assinatura do contrato.
8.5.1.2. No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a Contratada deverá comunicar ao Gestor do Contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
8.5.2. A Contratada, por intermédio de seu Consultor credenciado junto ao Senado Federal,
deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Gestor do Contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua solicitação.
8.5.3. A Contratada deverá comunicar ao Senado Federal, por escrito, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
8.5.4. 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 Senado Federal.
8.5.5. A Contratada deverá 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 Senado Federal um
atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, aceitando-se a
disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center para atendimento
específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que respeitados os Níveis
de Serviços descritos no item 8.7.
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8.6. Dos dispositivos cedidos em comodato
8.6.1. A Contratada deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4 G – necessários à prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência.
8.6.2. A especificação técnica detalhada dos dispositivos que deverão ser entregues ao Senado
Federal consta do Anexo I a este Termo de Referência.
8.6.3. Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de Telecomunicações do Senado
Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Brasília
– DF, no horário das 9:00 às 17:00 h.
8.6.4. Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e homologados
pela ANATEL. Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
8.6.5. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de
operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a Contratada obrigada a
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos.
8.6.6. Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos serviços, em
10/3/2021, a Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.7. Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30 (trinta) meses, a
Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos dispositivos dos tipos
1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.8. O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será informado à
Contratada, pelo Gestor do Contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo estipulado para a
realização das substituições previstas nos itens 8.6.6 e 8.6.7 deste Termo de Referência.
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8.6.9. A Contratada deverá fornecer, a título de back-up para casos de defeito, extravio, perda,
furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades em funcionamento de
cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao
próximo número inteiro.
8.6.10. Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos, a Contratada deverá
providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato, acompanhado do respectivo Boletim de
Ocorrência (BO). A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e
modelo.
8.6.11. Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto ou roubo, a
Contratada deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da reposição do
dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para que o
Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.12. Na hipótese de defeito dos dispositivos, a Contratada deverá:
i)
providenciar o reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a
contar da comunicação do fato pelo Gestor do Contrato; ou
ii)
providenciar a reposição do dispositivo, por outro de mesma
marca e modelo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato;
8.6.13. Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos, independente da Contratada optar pelo
reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se o
defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada.
8.6.14. Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertos pela garantia, não haverá nenhum ônus
para o Senado Federal.
8.6.15. Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a Contratada deverá
emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega do dispositivo reposto ou
reparado ao Senado Federal, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo
reposto ou do reparo efetuado, para que o Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.16. O ressarcimento previsto no subitem 8.6.15 está condicionado à apresentação de laudo,
no prazo estipulado no subitem 8.6.13. Ou seja, a não apresentação do laudo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada,
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exime o Senado federal de qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos
aparelhos danificados.
8.6.17. A não apresentação do laudo no prazo não isenta a Contratada a reparar ou repor os
aparelhos danificados, nos prazos previstos no subitem 8.6.12.
8.6.18. Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do
Contrato poderá optar para que o Senado Federal restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à Contratada. Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à
operadora a Nota Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
8.6.19. Os dispositivos deverão ser devolvidos à Contratada, em funcionamento, em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato, no mesmo endereço da entrega.
8.6.20. Os dispositivos deverão estar cobertos pela garantia durante todo o período da vigência
contratual, obedecendo o disposto nos itens 8.6.12 a 8.6.18 no que se refere ao seu
reparo e reposição.

8.7. Nível de Serviço
8.7.1. O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
8.7.2. A Contratada deverá atender os prazos definidos na Tabela 3, durante a execução do
contrato que se originar deste Termo de Referência.
8.7.3. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta por
cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços básicos
(trafegar dados, originar ou receber chamadas).
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos números
pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do aparelho
e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor
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Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do
Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto ou
roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor, em
conjunto com a apresentação do BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto
ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Tabela 3 – Prazos para atendimento

8.8. Glosas por descumprimento do Nível de Serviço acordado
8.8.1. No caso de descumprimento dos prazos previstos no subitem 8.7, a Contratada estará
sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal faturado, para cada ocorrência
de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e condições descritas na Tabela 4.
8.8.2. A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
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Atividade

Percentual

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

NA

Não
será
aplicada
glosa,
mas
o
reparo/reposição ocorrerá sem ônus para o
Senado Federal

Apresentação de informações ou esclarecimentos

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Tabela 4 – Glosas por descumprimento de prazos

8.8.3. Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês seja igual ou superior
a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial do objeto e
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aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida, observando os critérios previstos no item 16.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será emitido termo circunstanciado de
aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada (padrão FEBRABAN) e
verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. São obrigações da contratada, além de outras previstas no instrumento convocatório e
seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:
10.1.1. Manter, durante a execução do ajuste, as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação.
10.1.2. 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.
10.1.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver.
10.1.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas com a execução do ajuste.
10.1.5. Manter, durante a realização de serviços nas dependências do Senado Federal, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso.
10.1.6. Manter preposto para este ajuste que irá representá-la sempre que for necessário.
10.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Senado Federal ou a terceiros, por
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução do
instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência.
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10.1.8. Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Termo de
Referência, salvo autorização específica do Senado Federal.
10.1.9. Não ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações do ajuste a terceiros.
10.2. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo
empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e exclusivamente pela
Contratada e a ela vinculados.
10.3. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência as
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n°
8.078/1990.
10.4. A Contratada deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das conversações realizadas
por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.4.1. 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.
10.4.2. A Contratada deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de manutenção
de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no Senado Federal em razão do
trabalho vinculado ao contrato assinado.
10.4.3. O modelo do termo de confidencialidade a ser utilizado está no Anexo II desse Termo
de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DO SENADO FEDERAL
11.1. Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a Contratada possa
cumprir as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, atinentes ao objeto contratual.
11.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
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11.4. Responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o prazo
da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa)
e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância nacional e longa
distância internacional, respectivamente.
11.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados pelo Senado Federal, não devem ser interrompidos.
11.6. Deverá o Senado Federal, representado por gestores Titular e Substituto, devidamente
designados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato que se
originará deste Termo de Referência, inclusive:
11.6.1. Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se torne necessária.
11.6.2. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas no contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela Contratada.
11.6.3. Aplicar glosa quando descumprido qualquer item constante do Acordo de Nível de
Serviço (ANS) pactuado.
11.6.4. Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos públicos
competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de
haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao Erário.
11.6.5. Comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade
observada na prestação dos serviços.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. 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.
12.2. A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em arquivo
eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos FEBRABAN
V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo, sendo que o pagamento
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poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura, ou por Ordem
Bancária.
12.3. Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a zero hora
do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
12.4. Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação à
Contratada e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
12.5. A Contratada, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo de 60 (sessenta)
dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar apurações e comunicar o
resultado ao Senado Federal. Caso a Contratada não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
12.6. Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova fatura ou boleto para
recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data de vencimento, respeitando a
antecedência prevista no subitem 12.2.
12.7. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura de
Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente os fatos à Contratada,
para que seja feita a glosa do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros
meios quando se tratar do último mês do contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

13. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1. O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência por 30 (trinta) meses
consecutivos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,
até o limite de 60 (sessenta) meses a critério das partes e mediante termo aditivo, observado
o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
13.2. Esse prazo de 30 (trinta) meses foi estipulado de modo a permitir às operadoras de
telefonia realizar a amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços
dos serviços sejam onerados além do necessário para a equalização dos investimentos
efetuados.
13.3. A caracterização do serviço objeto deste Termo de Referência como sendo de prestação
continuada se deve à atual imprescindibilidade do serviço de telefonia móvel como meio
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de comunicação, que, por suas características únicas, pode ser utilizado a qualquer tempo
e em qualquer lugar, garantido agilidade no tratamento de informações necessárias às
atividades parlamentares.
13.4. Caso as partes não se interessem pela prorrogação do contrato, deverão manifestar sua
vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual.
13.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

14. REAJUSTE
14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de
tarifas, essas serão estendidas ao Senado Federal, a partir da mesma data-base.

15. GARANTIA CONTRATUAL PREVISTA NO ART. 56 DA
LEI Nº 8.666/1993
15.1. Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 para a
presente contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015.
15.2. Neste ponto cumpre destacar que, em tese, o maior prejuízo que a Administração
poderia incorrer com essa contratação seria relacionado a atrasos no início da prestação ou
até mesmo na desistência da contratada em prestar o serviço.
15.3. No decorrer da execução contratual, praticamente não há risco que justifique uma
garantia vultosa, pelos seguintes motivos: i) o Senado Federal só paga pelo serviço
efetivamente prestado; ii) eventuais serviços prestados fora dos prazos pactuados são
penalizados de imediato com glosas no pagamento.
15.4. Diante do exposto, sugerimos que a garantia contratual corresponda a 2,5% (dois e meio
por cento) do valor global do contrato, metade do valor máximo permitido.
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16. SANÇÕES CONTRATUAIS
16.1. Decorrido o prazo previsto para o início do contrato decorrente deste Termo de
Referência, sem que a Contratada dê início à prestação do objeto, conforme os prazos
estabelecidos neste TR, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada,
cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global
do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no contrato,
observando-se os critérios estabelecidos naquele instrumento.
16.2. Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de alguma parcela, ou
sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a Contratada à multa de 0,1% (um décimo
por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
16.3. Findo o prazo limite previsto no item 16.1, sem adimplemento da obrigação, aplicar-seá, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato, observando-se os critérios constantes naquele instrumento,
podendo ainda o Senado Federal, a seu critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa,
quando for o caso, e impor outras sanções legais cabíveis.
16.4. Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos itens 16.1 e 16.2, a critério do Senado
Federal, o contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
16.5. As multas previstas neste item 16, somadas todas as penalidades aplicadas, não poderão
superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato,
ressalvadas as hipóteses especiais previstas no contrato.
16.6. A reincidência na aplicação do percentual máximo previsto no item anterior poderá
ensejar a rescisão unilateral do contrato.
16.7. Além das multas previstas nos itens anteriores, o contrato poderá ser rescindido
unilateralmente, ficando ainda a Contratada sujeita à multa correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global do contrato, fixada, a critério do Senado Federal, em função da
gravidade apurada.
16.8. As demais hipóteses e condições de sanção deverão seguir as disposições da minutapadrão de edital.
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17. INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO
CONTRATO
17.1. A gestão do Contrato que se originar deste Termo de Referência ficará a cargo do Chefe
do Serviço de Telecomunicações Móveis (SETEMO/COOTELE/SPATR).
17.2. Da mesma forma, o Gestor Substituto deverá ser o Substituto daquele Chefe de Serviço.

18. NÚMERO SEQUENCIAL DO PLANO DE
CONTRATAÇÕES.
18.1. Conforme informação obtida no Sistema de Gestão de Aquisições o número da
contratação é o 2019.0211.

19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Charles Barbosa Oliveira
Chefe do SETEMO Substituto
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
De acordo.
[assinado eletronicamente]
CASSIO MURILO ROCHA
Diretor da SPATR
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS DOS DISPOSITIVOS A SEREM
FORNECIDOS EM COMODATO
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela Liquid Retina HD;

Tela

Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;

Câmera

Resolução 4608 x 2592 pixels
Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
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Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp
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Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Câmera

Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;
Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelo de Referência – Samsung Galaxy J8
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de
Voz e dados

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz;
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.2;
GPS, Glonass, Beidou

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 3500 mAh

Processamento

Processador 1.8 GHz 8 Core
Chipset Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela LCD Super AMOLED de 6 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1480 x 720 pixels a 274 ppp
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Câmera

Câmera traseiras múltiplas 16 MP e 5 MP;
Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080);
Estabilização de imagem para vídeo

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e 10;
e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software de
instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

31
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D4AA448C0030186F.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.122063/2019-14

Secretaria de Patrimônio

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE

A empresa ______________________________________________ pessoa jurídica estabelecida na
___________________________

(endereço),

inscrita

no

CNPJ/MF

com

o

nº

_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos,
doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de
informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita as regras, condições e
obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a necessária

e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado Federal revelada à
EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos,
especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio, processos, projetos conceitos de
produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários das linhas telefônicas, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não outorgadas, preço e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou
comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a

terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa
da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as informações restritas reveladas,
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devendo cientifica-los da existência deste Termo e de natureza confidencial das informações restritas
reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal qualquer

violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar, veicular

publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou informações
contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações de que

tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade dos dados
trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de telecomunicação,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal. E, por aceitar todas
as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina o
presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Memorando nº 574/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 28 de agosto de 2019.
À Senhora Coordenadora da COATC em exercício,
Assunto: Encaminhamento dos autos para análise e agendamento do certame.
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de serviços
de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses
consecutivos.
A minuta de edital que consta do documento n° 00100.113766/2019-43 foi aprovada
pela Senhora Diretora-Geral, na forma do art. 9º do Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 do
Senado Federal, conforme decisão constante do documento nº 00100.116062/2019-22.
O procedimento licitatório para a contratação, na modalidade Pregão Eletrônico, foi
autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal no documento
nº 00100.119464/2019-89 (VIA 001), nos termos do art. 7º, I, do Anexo V da Resolução nº 13
de 2018.
Impende destacar que, o Excelentíssimo Primeiro-Secretário determinou “[...] Em
tempo: promova-se a retificação, no termo de referência aprovado, substituindo-se a menção à
“substituição do objeto do Contrato nº 009/2019” por “substituição do Contrato nº
009/2015”.
Desta feita, os autos foram encaminhados ao órgão técnico para cumprimento da
decisão, conforme despacho de tramitação constante do SIGAD.
A Secretaria de Patrimônio - SPATR efetuou o ajuste no Termo de Referência, e
anexou um novo documento conforme NUP 00100.122063/2019-14.
Isto posto, considerando o disposto no art. 11, § 7º do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de
2015, o teor da alteração efetuada, e considerando tratar-se, de erro material, entende-se, s.m.j,
que não há necessidade de reenvio dos autos à DGER para novas aprovações.
A minuta de edital atualizada encontra-se disponibilizada no seguinte endereço lógico:
"U:\Area_compartilhada\Editais licitatórios para publicação\016729 2018-89 – prestação de
serviços de telefonia móvel SMP e STFC.doc".
Ante o exposto sugere-se o encaminhamento dos autos à COPELI, para conferência,
posterior assinatura e marcação da data de abertura do certame licitatório.
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Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À COPELI para conferência, assinatura e marcação da data de abertura do certame licitatório.
(assinado eletronicamente)
Karina França Caxito
Coordenadora da COATC em exercício
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Nº: 6969-S1

quinta-feira, 08 de agosto de 2019

DIRETORIA-GERAL
DESIGNAÇÃO

PORTARIA DA DIRETORIA-GERAL N 7473, de 2019
O

A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e
regulamentares, considerando os termos do art. 3º, §1º da Lei nº 10.520/2002 e do art. 10, §
3º do Decreto nº 5.450/2005 c/c o art. 11, do Anexo V, do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, consolidado pela RSF nº 13/2018, e tendo em vista o que consta no Processo
nº 00200.013224/2019-43, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores JANIO DE ABREU, matrícula nº 32570, FELIPE
GUIMARÃES CÔRTES, matrícula nº 226595, PAULA PARENTE CANTUÁRIA RAMOS, matrícula nº
266568, e VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM, matrícula nº 230276, como Pregoeiros do
Senado Federal.
Art. 2º Designar os servidores MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO, matrícula nº
222474, e LUIZ CARLOS DA COSTA, matrícula nº 36861, para desempenharem as atribuições
de Pregoeiro, cumulativamente com as que já exercem.
Art. 3º Designar os servidores AHMED IZZAT HAJAR, matrícula nº 259187, CÁSSIO
VELOSO BARBOSA GOMES, matrícula nº 267500, FERNANDO KISS CAMPOS, matrícula nº
230252, PEDRO TISSIANI COSTA, matrícula nº 267421, SÉRGIO ROBERTO VERCH HARGER,
matrícula nº 256757, e SUZANA MARTINS MENDES, matrícula nº 268954, como membros da
Equipe de Apoio de Pregoeiros do Senado Federal.
Art. 4º Revogar a Portaria da Diretoria-Geral nº 2.105, de 2018.
Art. 5º Esta Portaria entre em vigor em 1º de setembro de 2019.
Senado Federal, 7 de agosto de 2019. Ilana Trombka, Diretora-Geral.

Observações:
- Publicação extraída do Boletim original nº: 6969 Seção 1, de 08/08/2019
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ANÁLISE DEFINITIVA DE PROCESSO E EDITAL
PROCESSO Nº: 00200.016729/2018-89
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em
comodato.
CHECK
X
X

X

ETAPA/REQUISITOS
Parecer da ADVOSF
Disponibilidade Orçamentária 2019
Aprovação do Termo de Referência
Aprovação da minuta do Edital
Designação dos gestores
Autorização da despesa (R$ 4.943.463,00)

DOC.
00100.108813/2019-37
00100.112583/2019-19
00100.116062/2019-22
00100.119464/2019-89
(via 001)
A pesquisa está válida até
27/10/2019
00100.112012/2019-76

Autorização do certame
X

Pesquisa de preços válida?

X

Portaria de designação dos pregoeiros atualizada

X

Há alguma peculiaridade em relação ao edital E/OU na
data de disponibilização?

(VIA 014)

Não.

FLUXO DAS OBSERVAÇÕES FEITAS PELA COPELI QUANTO AO PROCESSO/MINUTA DE EDITAL
RECOMENDAÇÃO DA COPELI Nº 1
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

1

SIM

RECOMENDAÇÃO DA COPELI Nº 2
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

2

SIM

RECOMENDAÇÃO DA COPELI Nº 3
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

3

SIM

RECOMENDAÇÃO DA COPELI Nº 4
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

4

SIM

RECOMENDAÇÃO DA COPELI Nº 5
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

5

NÃO

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO
MANIFESTAÇÃO DO OT

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a licitação
em comento não tem por objeto a aquisição de aparelhos
celulares, mas a contratação de serviços de telefonia (voz
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e dados). Desta forma, s.m.j., as especificações dos
aparelhos, da forma que consta no Termo de Referência,
não ofendem ao disposto no §5º, do art. 7º, da Lei nº
8.666/1993, isso porque o fornecimento dos aparelhos sob
a forma de comodato é apenas uma das obrigações
contratuais, não sendo objeto da licitação. Inclusive, caso
algum usuário opte por usar a linha em um aparelho
particular, os preços praticados pela contratada serão os
mesmos, sem nenhum desconto, pois o serviço contratado
continuará sendo prestado. A própria COPELI corrobora
esse raciocínio em sua recomendação nº 3, quando sugere
a retirada da comprovação do fornecimento dos aparelhos
em comodato nos critérios para qualificação técnica.
Ademais, informamos que as especificações contidas no
Termo de Referência são especificações mínimas, sendo
que em nenhuma delas há o direcionamento para uma
configuração exclusiva. Ou seja, serão aceitos quaisquer
aparelhos que tenham as configurações mínimas descritas
no Anexo I ao Termo de Referência. No caso específico
do iPhone, citado pela COPELI, mais de um modelo é
capaz de atender às especificações previstas. Destaca-se
ainda que, como no mercado de telecomunicações a
velocidade de inovação e renovação dos dispositivos
ocorrem numa rapidez muito grande, é quase certo que,
até o início da vigência do contrato, outros modelos serão
lançados e também capazes de atender as especificações
previstas. Ainda de modo a refutar a ideia de
exclusividade, cabe analisar mais detidamente o que se
pede. Especificamente para o item 1 (assinatura de voz e
20 GB de dados) é preciso deixar claro que são previstos
dois tipos de smartphones considerados como “top de
linha” (tipos 1 e 2), um com o sistema operacional iOS e
outro com o sistema operacional Android, sendo que
ambos possuem praticamente o mesmo preço. Essa
possibilidade de escolha prevista no item 1 obviamente
tem relação com a preferência do usuário, mas também
possui uma justificativa técnica, tendo em vista que o
back-up das conversas do aplicativo Whatsapp (que hoje
em dia é o principal aplicativo para conversação) só pode
ser feito dentro do mesmo sistema operacional. Ou seja,
um usuário que hoje utiliza um iPhone (iOS) perderá todo
seu histórico de conversas no Whatsapp se for obrigado a
migrar para um LG, Samsung ou Motorola (Android). A
título de informação, apresentamos a seguir os tipos de
aparelhos utilizados pelos Senadores atualmente:  iOS:
87,0%  Android: 7,8%  Particular: 5,2% Prosseguindo,
mesmo que que houvesse a indicação de um
modelo/marca específico, todas as operadoras de telefonia
móvel teriam condições de fornecer esse aparelho, sem
que isso causasse qualquer prejuízo à competitividade do
certame, tendo em vista que todas elas possuem aparelhos
da Apple e Samsung em seus portfólios:
https://www.tudocelular.com/curiosidade/noticias/n133
033/precos-nasoperadoras-valores-iphone-xs-xs-maxxr.html
https://lojaonline.vivo.com.br/vivostorefront/Vivo/Apar
elhos/Lan%C3%A7ame nto-iPhone/APPLE-IPHONEXR64GBAMARELO/p/DGAP081Y3000?identifier=campa
nha_iphonexr64_nacional&gc
lid=EAIaIQobChMI3qWKrqPT4gIVBjKRCh284gKYE
AAYASAAEgLNWfD_ BwE
https://lojaonline.claro.com.br/iphone-xr-64gb32648#/pos-play-30gb
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https://lojaonline.oi.com.br/loja/iphone-xr-64gb-32648
Por fim, ressaltamos que: i) essa distinção entre aparelhos
segue o que já é praticado no contrato atualmente vigente
(Contrato nº 9/2015) e que foi determinado pelo então
Diretor-Geral; ii) as especificações dos aparelhos de
referência seguem o que é praticado por outros órgãos da
Administração Pública Federal (ver Pregão Eletrônico nº
35/2018 do TST e Pregão Eletrônico nº 100/2018 do STJ).
ANÁLISE DA ADVOSF
DELIBERAÇÃO DA
DGER

Sem manifestação
Sem manifestação

CONCLUSÃO: Salvo melhor juízo, o edital está APTO a ser divulgado.
Senado Federal, em 29/08/2019 de 2019.
(assinado eletronicamente)

PEDRO TISSIANI COSTA
Equipe de Apoio

De acordo.
Nos termos do art. 43 do Ato da Diretoria-Geral nº 09, de 2015,
designo o Pregoeiro JÂNIO DE ABREU para conduzir o certame
objeto dos autos, que, em caso de eventuais impedimentos, poderá
ser substituído pelos demais Pregoeiros designados pela Portaria da
Diretoria-Geral nº 7.473/2019.
(assinado eletronicamente)

MARCUS VINÍCIUS DE MIRANDA CASTRO
Presidente da COPELI
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/2019
EDITAL
(Processo nº 00200.016729/2018-89)

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado Federal,
Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015 e, tendo em
vista o que consta do Processo n° 00200.016729/2018-89, a abertura de licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à
contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos
celulares em comodato.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA: 12/09/2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 09h30
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços
de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses
consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – 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.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – 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, bem como
receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
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2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria
e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
CAPÍTULO III – DOS CONSÓRCIOS
3.1 – Será admitida a participação de consócios na presente licitação, desde que observadas as
condições estabelecidas neste capítulo.
3.2 – Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser apresentado compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação
da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste edital e será a
representante das consorciadas perante o SENADO.
3.2.1 – Juntamente com o documento referido no subitem anterior, os consorciandos
deverão apresentar declaração de compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do
SENADO, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
consórcio original;
3.3 – No compromisso de constituição do consórcio deverão estar discriminadas a participação,
as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por
qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do
consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato.
3.3.2 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
vigência do contrato.
3.3.3 – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme disposto no art. 33, §1º, da Lei
nº
8.666/1993.
3.4 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica, fiscal
e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo que:
3
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3AE9C07003037B4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.124747/2019-42

3.4.1 – Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada empresa consorciada;
3.4.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, será aferido para cada empresa
consorciada o atendimento às exigências estabelecidas no item 13.3.2 deste edital.
3.5 – As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.
3.6 - Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na qual figure, entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável
técnico ou sócio de outra empresa consorciada.
3.7 - Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e servidores do Senado Federal, bem como os
ocupantes de cargos ou funções comissionadas de direção do Senado Federal.
3.8 – A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o acesso ao sistema
COMPRASNET, nos termos do Capítulo II deste edital, será realizada em nome da empresalíder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas durante o certame.
3.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria diferente de seus integrantes.
CAPÍTULO IV – DA VISTORIA
4.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal (SETEMO),
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações de todo o Complexo Arquitetônico
do Senado Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal e das
Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a cobertura de
voz e dados tenha qualidade satisfatória.
4.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h a 17h,
pelo telefone (61) 3303-9001.
4.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
4.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
4.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou
contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
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4.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 4.1.3, não será
executada a vistoria.
4.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo SETEMO.
4.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
4.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO V – DA PROPOSTA
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item (para 30 meses), observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
5.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos
sociais.
5.3 – O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
5.3.1 – Prazo de início da prestação dos serviços, compreendendo serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir do dia 10/12/2019.
5.3.2 – Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela garantia durante todo o período
da vigência contratual, obedecendo o disposto na Cláusula Quarta da minuta de contrato
(Anexo 4), no que se refere ao seu reparo e reposição.
5.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
5.5 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que desatendam às
exigências deste edital.
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5.6 – A 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.
5.7 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei
Complementar nº 123/2006 deverá declarar em campo próprio do sistema.
5.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras
previstas em lei.
5.9 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.10 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.10.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.11 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico,
a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
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6.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 –Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
7.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
8.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
8.4 – Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.
8.7 - 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.
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CAPÍTULO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS
9.1 - Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades
cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora,
os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e houver
proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por
cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será
convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do
certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências
habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas
propostas estejam dentro do limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
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11.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1 – A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 6
do edital.
12.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à
totalidade de remuneração.
12.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto aos preços ofertados para cada item,
que não poderão ser superiores aos valores unitários informados no Anexo 1 deste edital.
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12.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
12.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Jurídica, e da documentação complementar especificada neste edital.
13.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.
13.2 – Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
13.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, as licitantes deverão apresentar a
seguinte documentação complementar:
13.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, por período não inferior
a 12 (doze) meses, Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa
distância nacional (LDN) e/ou longa distância internacional (LDI), não
necessariamente com as exatas características, volume de dados, cobertura e
localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea “a” (12
meses) será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica,
desde que se referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as
licitantes deverão disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à
contratação, relatórios técnicos e documentos complementares necessários
à compreensão das características dos serviços executados.
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b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de Concessão
ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste edital,
subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.
13.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”,
“Liquidez Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual
ou inferior a 1 (um), deverá a licitante comprovar, através de documento hábil,
que seu patrimônio líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do valor de sua
proposta;
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
13.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4 - Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos através
do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo sistema.
13.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
13.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
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Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
13.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4 – O prazo de envio de que trata o item 13.4.2 não se aplica à hipótese de
complementação da documentação de habilitação, em sede de realização de diligência,
solicitada pelo Pregoeiro.
13.4.5 – Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
13.4.6 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
13.4.7 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
13.4.8 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são
emitidos somente em nome da matriz.
13.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8 – As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim
declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
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13.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
13.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
13.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
13.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover
diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração
da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou
da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013
(Lei Anticorrupção).
13.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b)

atuação no mesmo ramo de atividades;

c)
data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica
e/ou de recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
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13.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada
a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
13.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a)
inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com
a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e
a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
14.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
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15.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
15.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a)
b)
c)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.

15.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
15.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
15.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido,
será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
15.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
15.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
15.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações
do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX
e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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CAPÍTULO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
16.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 17.1.
17.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
18.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o
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inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará
sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se
contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais.
18.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 – Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do segundo dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licita@senado.leg.br.
19.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
19.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
19.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
19.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
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20.2 - Integram este edital os seguintes anexos:
- Anexo 1 – Termo de Referência;
- Anexo 2 – Especificações Técnicas dos Serviços;
- Anexo 3 – Especificações Técnicas dos Dispositivos (aparelhos celulares e Modem 4G) a
serem fornecidos em comodato;
- Anexo 4 – Minuta do Contrato;
- Anexo 5 – Modelo de Apresentação de Proposta;
- Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
- Anexo 7 – Termo de Compromisso – Sigilo e Confidencialidade.
20.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o
substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
20.4 – 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.
20.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
20.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, 02 de setembro de 2019.

JANIO DE ABREU
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/2019
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2 e 3 do edital.
DO OBJETO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um serviço imprescindível para o bom desempenho das
atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer
tempo e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de se
comunicar nos dias atuais. Além disso, cada vez mais o Senado Federal
oferece serviços e sistemas totalmente suportados em meio digital, o
que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores terem à sua
disposição serviços de telecomunicações móveis capazes de suportar
essa mudança de paradigma na forma de se comunicar, com a
prevalência da telefonia móvel sobre a fixa.

ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global.
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)
Item Unid. Quant.
PARA 30 MESES E
QUANTIDADE(S)
1

mês

30

Descrição Resumida

85 (oitenta e cinco)
Assinaturas mensais de
linha de voz, com
ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 20 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 1 ou 2
em comodato.

Preço
Total
Mensal
(R$)
24.649,15

Preço Total
30 Meses
(R$)
739.474,50
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2

mês

30

315 (trezentos e quinze)
Assinaturas mensais de
linha de voz, com
ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 10 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 3 em
comodato.

49.621,95

1.488.658,50

3

mês

30

300
(trezentas)
Assinaturas mensais de
linha de dados, com
franquia mínima de 10
GB, com fornecimento
de modems 4G e
SIMCARDs.

52.335,00

1.570.050,00

4

mês

30

500
(quinhentos)
minutos de Ligações
LDI - Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai,
EUA (exceto Havai e
Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,
Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália,
Reino Unido, Irlanda,
Alemanha,
Suíça,
Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e
Austrália).

1.840,00

55.200,00

5

mês

30

200 (duzentos) minutos
de Ligações LDI Região II (Demais
países das Américas e
da Europa).

736,00

22.080,00

6

mês

30

100 (cem) minutos de
Ligações LDI - Região
III (Demais países da
Ásia e África)

400,00

12.000,00

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos
de Ligações LDI Região IV (Demais
países da Oceania e

200,00

6.000,00
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territórios não listados
nas regiões anteriores).
8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e
dados em roaming
internacional.

VALOR TOTAL

35.000,00

1.050.000,00

164.782,10

4.943.463,00

*Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa,
não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado. Esse
item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser inserido,
no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$ 1.050.000,00.
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO
(COBERTURA)
DOS SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 4).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 4).
Programa de Trabalho: 084390
Natureza da Despesa: 339039
Será obrigatória a cobertura de voz e dados em todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na Residência Oficial da
Presidência do Senado Federal e nas Residências Oficiais.
Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 4).

Brasília, 02 de setembro de 2019.

JANIO DE ABREU
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/2019
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Item

Quant.

1

85

Unidade
de medida
Unidades

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8*

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB,
com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional

* Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação
de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de
pregão.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/2019
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS (APARELHOS CELULARES E
MODEM 4G) A SEREM FORNECIDOS EM COMODATO
As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3, bem como do modem 4G estão
detalhadas neste anexo.
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela Liquid Retina HD;

Tela

Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
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Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels
Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;
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Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Câmera

Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;
Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelo de Referência – Samsung Galaxy J8
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 41);

Comunicação de
Voz e dados

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz;
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.2;
GPS, Glonass, Beidou

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 3500 mAh

Processamento

Processador 1.8 GHz 8 Core
Chipset Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela LCD Super AMOLED de 6 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1480 x 720 pixels a 274 ppp

Câmera

Câmera traseiras múltiplas 16 MP e 5 MP;
Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080);
Estabilização de imagem para vídeo
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Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e
10; e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software
de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/2019
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados),
nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento
de aparelhos celulares em comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___)
___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela
__/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme documento
digital nº ___________do Processo n.º 00200.016729/2018-89, incorporando o edital e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este instrumento,
e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da DiretoriaGeral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação
da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste
contrato e no edital, e será a representante das consorciadas perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em razão
do trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7 do edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a
CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no
edital e seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o
prazo da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90
(noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância
nacional e longa distância internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força
maior, justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de primeiro
uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou
qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega
dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, em 10/3/2021, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos dispositivos do
tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de cada tipo de
dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo estipulado
para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para casos
de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades
em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais frações
equivalerão ao próximo número inteiro.
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PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim de
Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato pelo
gestor do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum
ônus para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a
CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega do
dispositivo reposto ou reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota fiscal
do dispositivo reposto ou do reparo efetuado, para que o SENADO providencie o
ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de
laudo, no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de
qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à
reparar ou repor os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo
Décimo desta cláusula.
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IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do
contrato poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e modelo,
à CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota Fiscal
de aquisição do dispositivo substituído.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela
garantia durante todo o período da vigência contratual, obedecendo o disposto nesta cláusula,
no que se refere ao seu reparo e reposição.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências previstas
neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 10/12/2019.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo
Primeiro desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada
de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato
(Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do Senado
Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 25/11/2019.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues
ao gestor de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a vencedora
do certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas deverão
ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no
decorrer da execução deste contrato.
a) Poderá ser solicitada a desativação em definitivo de linhas, no prazo definido na
Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial da
Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309 Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4
Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo as
normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
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I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
II – No caso específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de
dados previstas nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja desequilíbrio
financeiro do contrato.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
I – O SENADO poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para
saída ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis
estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos números
pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou
de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a necessidade
de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se, automaticamente, daquele
utilizado pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços
de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada,
correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS (Short Message
Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como correio de voz,
SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
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I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte
do SENADO, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações e/ou
serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da assinatura
mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM CARD,
sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte por
cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no Parágrafo
Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIMCARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal Web
de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as suas
linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário de
voz, listados por:
c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário de
dados;
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e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e
dados em roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da
ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130) e
similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não
cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN (VC2
e VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele por ela
utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar facilidade
de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os países
para os quais a facilidade deve ser habilitada.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao SENADO,
sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional automático,
seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou temporariamente,
a CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por escrito o nome e a
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os esclarecimentos
que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar
de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao SENADO,
por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto deste
contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do
escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações técnicas
com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, aceitandose a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center para atendimento
específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que respeitados os Níveis de
Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será emitido
termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, no
prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada (padrão
FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor, em
conjunto com a apresentação do BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
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PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:
Percentual
de glosa a
ser aplicado
sobre o
valor
mensal
faturado

Atividade

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega
do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Restabelecimento
temporariamente

Apresentação
esclarecimentos

de

de

linha

suspensa

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
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II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se
o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial
do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula Décima
Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não sendo
permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de
forma incompleta.
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 20 GB e fornecimento de smartphone
tipo 1 ou 2 em comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 3 em comodato.

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados,
com franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de
modems 4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

Preço
Total 30
Meses
(R$)
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7

8*

mês

30

Reserva
Orçamentária

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)
Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ _________________________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em
arquivo eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos
FEBRABAN V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato possa
realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo que o
pagamento poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura, ou por
Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação à
CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar
apurações e comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a contestação
será tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova fatura
ou boleto para recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data de
vencimento, respeitando a antecedência prevista no Inciso I deste parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura
de Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente os fatos à
CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na fatura
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subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do contrato, sem
prejuízo das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste
contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a
zero hora do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo Terceiro
da Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira não
impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no
Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
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CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro indicador
que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as
datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário
do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária
serão utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e
quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho ______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2,5% ___ % (dois e meio por cento
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por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das
seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
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em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido
esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
45
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3AE9C07003037B4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.124747/2019-42

II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
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PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à multa
de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se o prazo a
partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia ou
da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor
mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo e quarto desta
cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula
décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
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II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
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PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término
da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/2019
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2019
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de
20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 3 em comodato.

Preço
Total
30
Meses
(R$)
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8*

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e
Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo
a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/2019
ANEXO 6
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.

Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas
na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________

Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/2019
ANEXO 7
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
A

empresa

______________________________________________

pessoa

jurídica

estabelecida na ___________________________ (endereço), inscrita no CNPJ/MF com o nº
_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente de telecomunicações do Senado Federal, aceita
as regras, condições e obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a

necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado
Federal revelada à EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de prestação
de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando
a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio, processos,
projetos conceitos de produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários das linhas
telefônicas, nomes de revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não outorgadas,
preço e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras
informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a

terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir

que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem,
de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as
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informações restritas reveladas, devendo cientifica-los da existência deste Termo e de natureza
confidencial das informações restritas reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
ação ou omissão, independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar, veicular

publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou
informações contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações de

que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade dos
dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de
quebra de sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de
telecomunicação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde

a data da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal. E, por
aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada

54
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3AE9C07003037B4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.125924/2019-16

Seção 3

ISSN 1677-7069

Poder Legislativo

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2019

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

A Pregoeira do CNJ comunica que, no PRE 23/2019declarou vencedora a
empresa Aguilar Serviços eComércio de Equipamentos Eletrôncios.
VANIA CAMPANATE
(SIDEC - 30/08/2019) 040003-00001-2019NE000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Proc. 425.281/2018 ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços no 84/2019, lavrada pela CÂMARA
DOS DEPUTADOS e aceita pela: D&F COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME. OBJETO:
fornecimento de papéis para impressão. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico para Registro de
Preços no 96/2019. PRAZO DE VALIDADE: Doze meses contados a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial da União. VALOR TOTAL: R$ 69.679,35 (sessenta e nove mil,
seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019 - UASG 70001
Nº Processo: 2017.809254. Objeto: Registro de preço para eventual prestação de serviço
de "Troca de Revestimento e Estofamento de Poltronas e Cadeiras", consoante
especificações, exigências e prazos do Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 8.
Edital: 03/09/2019 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Pca.dos Tribunais
Superiores,bloco
C(secretaria
de
Administracao),
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70001-5-00050-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 03/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES
EXTRATO DE CONVÊNIO

JOSE ELIAS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Espécie: Convênio CN2019/0009. Processo: 200.015811/2017-13. Celebrado com o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TJPE. CNPJ: 11.431.327/0001-34.
Modalidade: Não aplicável. Objeto: Desenvolvimento de programas de cooperação técnica
e administrativa, por meio de ações articuladas e intercomplementares, de modo a
propiciar maior integração de atividades de interesse comum dos convenentes, bem como
formalizar a cooperação e a ação conjunta, relativamente à cessão recíproca de pessoal
especializado e de apoio técnico e administrativo. Vigência: início: 29/08/2019 - final:
28/08/2021. Signatários: pelo Senado Federal: Ilana Trombka, Diretora-Geral, pelo TJPE:
Desembargador Adalberto de Oliveira Melo, Presidente.

(SIASGnet - 30/08/2019) 70001-00001-2019NE000123

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2019 - UASG 20001

Nota de Empenho Ordinário nº 2019NE0001496, emitida em 28.08.2019. FAVORECIDO:
CDV Comercial de Alimentos Eireli. OBJETO: Aquisição de copos de plástico para água e
café. VALOR: R$ 3.528,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002. PA
2019.00.000008787-3.

Nº Processo: 00200.016729/2018. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses
consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 8. Edital: 02/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
Senado Federal , Via N2, Bloco 16, 1º Pavimento, Zona Cívico-administrativa - BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-5-00083-2019.
Entrega
Entrega
das
Propostas: a partir de 02/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 12/09/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em
caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrita
descritas no CATMAT e/ou
CATSER e as constantes do edital prevalecerão as últimas. .

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES
SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO
Termo de Compromisso TSE nº 30/2019, firmado entre o TSE o Banco Santander. CNPJ
90.400.888/0001-42. OBJETO: Propiciar a concessão de empréstimos pelo Banco
Santander mediante a consignação das prestações devidas pelo mutuário em folha de
pagamento. ASSINATURA: 30/08/2019. ASSINAM: Salatiel Gomes dos Santos, Secretário
de Administração, pelo TSE; Simonia Teles de Albuquerque e Juliana Abadia da Silva
Guimarães, Procuradoras, pelo Banco. P.A. 2019.00.000005679-0.

JANIO DE ABREU
Pregoeiro
(SIASGnet - 30/08/2019) 20001-00001-2019NE000006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Poder Judiciário

1º TA ao Contrato-TSE 79/2018, firmado entre o TSE e a Softline Internacional Brasil,
Comércio e Licenciamento de Software Ltda, CNPJ 19.509.519/0001-29. OBJETO:
Prorrogar o prazo de duração estabelecido no contrato de 22/08/2019 a 20/09/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57,§2º, da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 21/08/2019. ASSINAM:
Anderson Vidal Corrêa, Diretor-Geral, pelo TSE; Eduardo Borba, Diretor, e Rafael
Roubicek, Diretor, pela empresa. P.A 2017.00.000006416-3.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento 024/2019 celebrado entre o STF e a empresa ACCLAMER
ODONTOLOGIA LTDA., CNPJ 30.337.784/0001-09 (Proc. nº 001189/2019). Objeto: prestação
dos serviços odontológicos no Distrito Federal, conforme estipulado no contrato vigente.
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura/Vigência: 29/08/2019. Assinam: Pelo
Contratante, Sr. Eduardo Silva Toledo - Diretor-Geral e a Sra. Mônica Maria Gomide
Madruga Ribeiro - Secretária de Gestão do STF-Med; pela Contratada, Sra. Maria Inês César
Ribeiro, Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
9º TA ao Acordo de Cooperação Técnica - TSE nº 22/2010, firmado entre o TSE, o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (CNPJ nº 00.531.954/0001-20), com
a interveniência da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e a
Inspetoria São João Bosco - Centro Salesiano do Menor (ISJB-CESAM; CNPJ nº
33.583.592-0001-70). OBJETO: Prorrogar a vigência do Acordo de Cooperação Técnica
de 06/11/2019 a 06/11/2020. FUNDAMENTO: Cláusula Quarta do Acordo de
Cooperação Técnica TSE nº 22/2010. ASSINATURA: 22/08/2019. ASSINAM: Anderson
Vidal Corrêa, Diretor-Geral, pelo TSE; Juiz Renato Rodovalho Scussel, Titular da Vara da
Infância e da Juventude do DF; e Ricardo Sávio do Sacramento, Diretor da Inspetoria.
SEI 2016.00.000007018-4.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019
O Supremo Tribunal Federal torna público o Aviso de Registro de Preços,
resultante do Pregão Eletrônico n. 32/2019, conforme Ata de Registro de Preços 17/2019
(Processo 009261/2019). Objeto: aquisição de material de expediente. MARCOS
COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI. CNPJ: 05.566.867/0001-22. Vigência: 12 meses a partir
da assinatura. Assinam: pelo STF, Luiz Antonio de Souza Cordeiro, Secretário de
Administração e Finanças; Fornecedor, Luís Henrique de Sousa Rodrigues.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO
Secretário de Administração e Finanças

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018, celebrado entre o STF e a empresa UMA
AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE REDES LTDA (Processo Eletrônico n.
005080/2018). Objeto: incluir os itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 a Planilha Orçamentária e alterar
o Cronograma Físico-Financeiro. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura:
30/08/2019. Vigência: a partir da assinatura. Assinam: pelo STF, Eduardo Silva Toledo,
Diretor-Geral; e, pela empresa, Luiz Alberto Almeida Reis.

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 000270/2019
. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de café em pó
DANIELLE XIMENES LIMA MOREIRA
Pregoeira

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

(SIDEC - 30/08/2019) 050001-00001-2019NE000107

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº processo: 08248/2019 Objeto: "III Congresso Excelência em Gestão e Liderança"
Contratada: ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI (N Produções) CNPJ:
05.025.586/0001-62 Fundamento Legal: caput do art. 25 da Lei nº 8.666/1993. Valor total:
R$ 37.950,00 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta reais). declaração de Inexigibilidade:
em 28/08/2019, por Raquel Wanderley da Cunha. Secretária de Gestão de Pessoas, CPF nº
013.752.281-96. Ratificação: em 29/08/2019, Johaness Eck. Diretor Geral, CPF n°
006.583.638-32.

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CJF/CEJ/UFC/UFG/UFSC
Processo SEI/CJF n. 0002191-45.2019.4.90.8000. Acordo de Cooperação Técnica
CJF/CEJ/UFC/UFGO/UFSC. Partícipes: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos
Judiciários, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Goiás e
Universidade Federal de Santa Catarina. Objeto: cooperação técnica entre os partícipes,
com a finalidade de estabelecer parcerias nas atividades de pesquisa, ensino,
editoração, informação e realização de eventos de interesse da Justiça Federal, para
fornecer suporte ao Programa Harmonia com a Natureza do Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidades (www.harmonwithnatureun.org). Vigência:
60 (sessenta meses), a partir de sua publicação, nos termos da legislação aplicável.
Signatários: Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do CJF, Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do CJF e Diretora-Geral do Centro de Estudos
Judiciários, Henry de Holanda Campos, Reitor da Universidade Federal do Ceará,
Edward Madureira Brasil, Reitor da Universidade Federal de Goiás e Ubaldo César
Balthazar, Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quinto Termo Aditivo ao Contrato 02/2018 celebrado entre o CNJ e a Controles Contábeis
Serviços LTDA-ME. CNPJ 10.534.960/0001-95. Processo: 10094/2017. Objeto: reajustar os
valores dos insumos constantes do Módulo 3 do Anexo D-II do 4º Termo Aditivo; alterar a
Cláusula Treze do Contrato; e atualizar o percentual previsto na alínea "D" do Submódulo
4.4. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor: R$1.531.785,01. Data de Assinatura:
30/08/2019. Vigência: a contar de sua assinatura, ressalvados os efeitos financeiros da
Cláusula Primeira. Signatários: pelo CNJ, Johaness Eck - Diretor-Geral; pela Contratada,
Maria Valdeide Dutra de Queiroz - Representante Legal.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019090200138
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CORREIO BRAZILIENSE
5.2

MÍSTICOS

COMUNICADOS,
5.2 MENSAGENS E EDITAIS
MÍSTICOS

AMARRACÃO AMOROSA

CIGANA DO ORIENTE
Faz voltar a pessoa amada rápido, Trabalhos para todas as finalidades:
amor, impotência sexual, prosperidade, passar
em concursos, segurança contra inveja, tira maldição. Tenho testemunho de clientes. (061)
3401-3023 / 986119329 Zap
DONA SANTANA Recem chegada da Bahia
seja qual for o seu probl. trabalhos, amarrações fortissimas p/ o
amor cartas búzios pagamento após resultado.
(61) 98200-3641 Zap/
98653-1834/3047-1402

AGRADEÇO

EU, ARISTEU B. SOARES agradeço a graçaalcançadapelaCigana do Oriente do anúncio amor em 24 horas. Eu recomendo,
pois, fui abençoado
por ela. 99439-2308

CLASSIFICADOS
5.2

MÍSTICOS

PROFESSOR HELIO

PAI DE SANTO há 38
anos vem solucionando
e orientando a sociedade Brasiliense nas questões amorosas, embriaguez, afastamento de rivais, impotência sexual,
amarrações e retorno
da pessoa amada 32242819/ 3562-1116/
99686-6877 Watsapp

AMARRACÃO AMOROSA

CIGANA DO ORIENTE
Faz voltar a pessoa amada rápido, Trabalhos para todas as finalidades:
amor, impotência sexual, prosperidade, passar
em concursos, segurança contra inveja, tira maldição. Tenho testemunho de clientes. (061)
3401-3023 / 986119329 Zap

Brasília, segunda-feira, 2 de setembro de 2019

9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO TSE Nº 50/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO
Registro de preços para eventual prestação de serviços de troca de
revestimento e estofamento de poltronas e cadeiras, conforme
especificações, condições, quantidades e prazos constantes do Edital e
seus anexos. Abertura: 13 de setembro de 2019 às 09 horas.
Informações: fone 3030-8251. Edital: www.tse.jus.br.
Brasília, 30 de agosto de 2019.
José Elias de Oliveira
Pregoeiro

SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
LICIT

AVISO DE LICITAÇÃO
LICIT
Pregão Eletrônico nº 083/2019
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis
(voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com
o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.
ABERTURA: Dia 12 (doze) de setembro de 2019, às 9h30
(nove horas e trinta minutos).
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Abertura da Sessão
Pública de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema
Eletrônico COMPRASNET.
COMPRASNET
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
www.comprasnet.gov
.comprasnet.gov.br
CÓPIA DO EDITAL:
EDIT
www.comprasnet.gov
.comprasnet.gov.br,
.comprasnet.gov
.br ou
www.comprasnet.gov.br,
(www.senado.leg.br), através dos links portal da
transparência, Aviso de Licitações – SENADO FEDERAL
ou no guichê da COPELI. Informações: pelo fone (61)
3303-3036, 3303-5711 e 3303-2713.
JANIO DE ABREU
Pregoeiro

PROFESSOR HELIO

PAI DE SANTO há 38
anos vem solucionando
e orientando a sociedade Brasiliense nas questões amorosas, embriaguez, afastamento de rivais, impotência sexual,
amarrações e retorno
da pessoa amada 32242819/ 3562-1116/
99686-6877 Watsapp
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2019

Em virtude de solicitação do Órgão Técnico (COOTELE), tendo em vista
a necessidade de ajuste no Termo de Referência, mais especificamente quanto às
especificações do aparelho smartphone “tipo 3”, resolve-se suspender o certame sine
die para republicação do edital.

Senado Federal, 04 de setembro de 2019.

JANIO DE ABREU
Pregoeiro

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 172, quinta-feira, 5 de setembro de 2019

Poder Judiciário

EDITAL DE CITAÇÃO N° 3, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019
Por se encontrar em local incerto e não sabido, fica CITADA, pelo presente
edital, a empresa MILLARTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI, CNPJ
66.470.303/0001-86, na pessoa de seu representante legal, a apresentar alegações de
defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados desta publicação, em processo
administrativo - TC 022.231/2019-6, que visa apurar falta cometida no âmbito do Pregão
Eletrônico 44/2019 do TCU, em razão de a empresa ter deixado de entregar a
documentação exigida no Edital, o que enquadra tal comportamento no artigo 7º da Lei
10.520/2002 e na Subcondição 69.7 do edital do referido Pregão. Os autos do processo
encontram-se disponíveis no SEE/TCU, SAFS, quadra 4, lote 1, Anexo I, sala 104, CEP 70042900, Brasília-DF, tel.: (61) 3316-5252.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Credenciamento n 051/2019 celebrado entre o STF e a empresa INTEGRAR INSTITUTO DE REABILITAÇÃO COGNITIVA LTDA., CNPJ 09.212.847/0001-04 (Proc. nº
008167/2019). Objeto: prestação dos serviços médicos no Distrito Federal, conforme
estipulado no contrato vigente. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura/Vigência:
29/08/2019. Assinam: Pelo Contratante, Sr. Eduardo Silva Toledo - Diretor-Geral e a Sra.
Mônica Maria Gomide Madruga Ribeiro - Secretária de Gestão do STF-Med; pela
Contratada, Sra. Bruna Ferreira Valenzuela de Oliveira Antunes, Representante Legal.

ELIESER CAVALCANTE DA SILVA
Secretário

EXTRATO DE CONTRATO

Defensoria Pública da União

Contrato de Credenciamento n 037/2019 celebrado entre o STF e a empresa COB - CENTRO
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BRASÍLIA LTDA., CNPJ 02.222.674/0001-66 (Proc. nº
006428/2019). Objeto: prestação dos serviços médicos no Distrito Federal, conforme
estipulado no contrato vigente. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura/Vigência:
06/08/2019. Assinam: Pelo Contratante, Sr. Eduardo Silva Toledo - Diretor-Geral e a Sra.
Mônica Maria Gomide Madruga Ribeiro - Secretária de Gestão do STF-Med; pela
Contratada, Sr. Murilo Reis Gonçalves, Representante Legal.

SECRETARIA-GERAL EXECUTIVA
COORDENAÇÃO LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 114/2019

EXTRATO DE DOAÇÃO

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
08038003052201931. , publicada no D.O.U de 22/08/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços na
área de Agente de Portaria no estado de Minas Gerais, em atendimento às necessidades
da Defensoria Pública da União. Novo Edital: 05/09/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00
às 17h00. Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 02, Lote 14, Bl h - Ed. Cleto Meirelles Asa
Sul - BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 05/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/10/2019, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

Termo de Doação Nº 04/2019 celebrado entre o Supremo Tribunal Federal - STF e a Casa
do Candango (Processo Eletrônico 008269/2017). Objeto: aparelhos de medição e
orientação; aparelhos e equipamentos de comunicação; máquinas, ferramentas e utensílios
de oficina; de entre outros. Fundamento Legal: Lei Nº 8.666/1993. Assinatura: 08/08/2019.
Signatários: pelo STF, Eduardo Silva Toledo - Diretor-Geral; pela donatária - Wilian
Raimundo Ferreira Egido - Presidente.
.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: O Supremo Tribunal Federal torna público o Aviso de Registro de Preços,
resultante do Pregão Eletrônico n. 41/2019, conforme Ata de Registro de Preços 22/2019
(Processo 009569/2019). Objeto: aquisição de sofás e poltronas. BRTOP INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA. CNPJ: 03.869.166/0001-37. Valor total: R$ 55.104,00.
Vigência: 12 meses a partir da assinatura. Assinam: pelo STF, Luiz Antonio de Souza
Cordeiro, Secretário de Administração e Finanças; Fornecedor, Wilhanes Barbosa dos
Santos.

MARCILIO RODRIGUES PENHA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/09/2019) 290002-00001-2019NE800305

Poder Legislativo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2017, celebrado entre o STF e a empresa IDEALINE
TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP (Processo Eletrônico n. 013745/2017). Objeto:
prorrogar a vigência do Contrato. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura:
03/09/2019. Vigência: a partir da assinatura. Assinam: pelo STF, Luiz Antonio de Souza
Cordeiro, Secretário de Administração e Finanças e, pela empresa, Aline D'Alessandro
Alves.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. 314.023/2018 ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços no 81/2019, lavrada pela CÂMARA
DOS DEPUTADOS e aceita pela: SLG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI.
OBJETO: aparelhos de ar condicionado. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico para Registro de
Preços no 87/2019. PRAZO DE VALIDADE: Doze meses contados a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial da União. VALOR TOTAL: R$ 50.018,89 (cinquenta mil, dezoito
reais e oitenta e nove centavos).

Nº processo: 05134/2019 Objeto: locação de imóvel para atender as necessidades do
Conselho Nacional de Justiça. Contratada: Stylos Engenharia S.A. Fundamento Legal: art. 3º,
inciso II, alínea "aj" da Portaria n. 112/2010, de 04/06/2010, e no inciso X do art. 24 da Lei
n. 8666/93. Valor total: valor mensal de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) e
valor anual de R$ 11.160.000,00 (onze milhões, cento e sessenta mil reais). Declaração de
Dispensa: em 02/09/2019, por Getúlio Vaz. Secretário de Administração, CPF nº
151.348.651-91. Ratificação: em 03/09/2019, Johaness Eck. Diretor Geral, CPF n°
006.583.638-32.

Proc. 314.023/2018 ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços no 82/2019, lavrada pela CÂMARA
DOS DEPUTADOS e aceita pela: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI. OBJETO: aparelhos de ar
condicionado. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 87/2019. PRAZO DE
VALIDADE: Doze meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da
União. VALOR TOTAL: R$ 57.863,75 (cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais
e setenta e cinco centavos).

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Conselho Nacional de Justiça torna público o Aviso de Registro de Preços,
resultante do Pregão Eletrônico n. 25/2019, conforme Ata de Registro de Preços n.
48/2019 e Processo n. 01075/2019. Objeto: eletrodomésticos (item 1). Fundamento Legal:
Lei n. 10.520/02. BCS Comércio e Serviços LTDA. CNPJ 31.658.202/0001-59. Valor:
R$15.959,80. Data de Assinatura: 04/09/2019. Vigência: doze meses a contar de sua
assinatura. Signatários: pelo CNJ, Getúlio Vaz - Secretário de Administração; pelo
Fornecedor.

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES

LEONARDO BORGES RORIZ
Representante

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 020001

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Número do Contrato: 7/2017. Nº Processo: 200004439/2019-73. PREGÃO SISPP Nº 2/2017.
Contratante: SENADO FEDERAL -.CNPJ Contratado: 07432517000107. Contratado :
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E -SERVICOS LTDA. Objeto: O Contrato fica prorrogado de
02 de setembro de 2019 a 01 de março de 2022. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 02/09/2019 a 01/03/2022. Data de Assinatura: 30/08/2019.

O Conselho Nacional de Justiça torna público o Aviso de Registro de Preços,
resultante do Pregão Eletrônico n. 25/2019, conforme Ata de Registro de Preços n.
50/2019 e Processo nº 01075/2019. Objeto: eletrodomésticos (item 3). Fundamento Legal:
Lei n. 10.520/02. Dinâmica Distribuidora de Equipamentos EIRELI. CNPJ 21.034.428/000125. Valor: R$1.014,74. Data de Assinatura: 04/09/2019. Vigência: doze meses a contar de
sua assinatura.

(SICON - 04/09/2019) 020001-00001-2019NE000006

GETÚLIO VAZ
Secretário de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 020001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Número do Contrato: 7/2019. Nº Processo: 200004439/2019-73. PREGÃO SISPP Nº 126/2018.
Contratante: SENADO FEDERAL -.CNPJ Contratado: 09546952000180. Contratado :
METANALISE ESTATISTICAS LTDA -.Objeto: Torna sem efeito a prorrogação da vigência por 30
meses (de 02 de setembro de 2019 a 01 de março de 2022), efetuado por engano. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 11/01/2019 a 10/01/2020. Data de Assinatura: 11/01/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019 - UASG 70001

(SICON - 04/09/2019) 020001-00001-2019NE000006

Nº Processo: 2018.157957. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva, na
modalidade cobertura completa, das urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral, pelo período
de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei, de acordo
com as quantidades, especificações, condições e prazos constantes do Termo de
Referência - Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/09/2019 das 08h00
às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Pca.dos Tribunais Superiores,bloco
C(secretaria
de
Administracao),
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70001-5-00052-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 06/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 18/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 83/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
02/09/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses
consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos.
JANIO DE ABREU
Pregoeiro

JOSE ELIAS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 04/09/2019) 020001-00001-2019NE000006
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019090500129

(SIASGnet - 04/09/2019) 70001-00001-2019NE000123
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Jânio de Abreu
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Márcio Rodrigo Guerra Reis
quarta-feira, 4 de setembro de 2019 10:00
Jânio de Abreu
COPELI - Licitações; Charles Barbosa Oliveira; Orlando Carneiro Silva
RES: [SENADO] Esclarecimentos ao PE 83-2019 - SMP - Telefonica Vivo

Prioridade:

Alta

Prezado Jânio,
Conforme conversamos, vamos retificar a especificação do smartphone tipo 3, de modo que o modelo a ser
utilizado seja o mais atualizado possível e evitar qualquer problema durante o pregão.
Sendo assim, favor nos encaminhar o processo para as devidas providências.
Att.
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis
Enviada em: terça-feira, 3 de setembro de 2019 17:37
Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>; Charles Barbosa Oliveira <charlesb@senado.leg.br>; Orlando
Carneiro Silva <ORLANDOC@senado.leg.br>
Cc: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Assunto: RES: [SENADO] Esclarecimentos ao PE 83-2019 - SMP - Telefonica Vivo

Prezados;
Seguem as respostas da área técnica:
Questionamento 1
Do Anexo 3, a especificação técnica do smartphone do tipo 3, tem como Modelo de Referência o aparelho
Samsung Galaxy J8.
Contudo vale ressaltar que o próprio fabricante, substituiu a linha Galaxy “J” pela Galaxy “A”, conforme
veiculado na mídia, conforme notícia veiculada abaixo:
https://olhardigital.com.br/noticia/fim-da-linha-galaxy-j-samsung-anuncia-integracao-dos-dispositivos-a-seriegalaxy-a-brasil-seguira-esse-caminho/84501
https://www.tecmundo.com.br/dispositivos-moveis/140204-samsung-acaba-linha-galaxy-j-novos-aparelhos-teraonome-galaxy.htm
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Ademais, as especificações técnicas mínimas sinalizam para um aparelho incompatível com o portfólio atual
no mercado. Seja pela especificação do chipset (Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450), pelo tipo da tela (Tela LCD
Super AMOLED) ou até mesmo pela câmera (Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9).
Dessa forma, atualmente, a oferta de aparelhos do mercado torna inviável o atendimento a 100% das
especificações técnicas mínimas descritas para o aparelho Tipo 3.
Assim, para que possamos viabilizar nossa participação, assim como a entrega de aparelhos mais modernos,
solicitamos que o aparelho tipo 3 seja reespecificado, principalmente no que se refere a chipset, tela e câmera.
Sugerimos que o órgão utilize como referência aparelhos Samsung da linha “A” (A10, A20 ou A30).
Nossa solicitação será atendida?

Resposta Questionamento 1
A alteração no portfólio da Samsung foi realizada após a elaboração inicial do Termo de Referência.
De fato, o modelo de referência não se encontra mais disponível no mercado. Todavia, entendemos que
aparelhos da linha “Galaxy A” são capazes de atender as especificações mínimas contidas no edital.
Por exemplo, o Galaxy A70 possui o chipset Snapdragon 675 (superior ao Snapdragon 450); a tela é
Super AMOLED; 3 câmera traseiras (32 MB + 5 MB + 8 MB), com abertura idêntica à prevista no edital f/1.7
e as das câmeras secundárias sendo f/2.2 (diferente do f/1.9 previsto na especificação, mas que não seria
capaz de invalidar a utilização do aparelho em tela).
Ou seja, entendemos não haver a necessidade de nova especificação. Todavia, levando em
consideração que apenas a atualização da especificação do aparelho tipo 3 não demandaria atrasos na
realização da licitação, também não nos opomos a realizá-la.

Questionamento 2
Sobre o Parágrafo Décimo da Cláusula Quarta da Minuta do Contrato, entendemos que a responsabilidade
pelo provimento da assistência técnica é do fabricante dentro de seus termos e condições de garantia e procedimento
estabelecidos por ele.
Com isso, solicitamos que este item seja alterado conforme exposto para que seja possível o atendimento.
Nossa solicitação será atendida?

Resposta Questionamento 2
A cláusula em comento faculta à contratada reparar ou substituir o aparelho danificado. O reparo
não é uma obrigação. Todavia, cientes de que o reparo demanda uma logística mais complexa, foi previsto
um prazo maior para esta opção.
Para o Senado, na condição de usuário dos aparelhos em comodato, apenas interessa a
disponibilidade dos aparelhos nos prazos previstos na minuta de contrato (sem se abster de sua
responsabilidade quanto aos danos não cobertos pela garantia fornecida pela fabricante).
Entendemos não haver necessidade de alteração.

Questionamento 3
Sobre PARÁGRAFO TERCEIRO da Minuta do Contrato, informa:
“ – Inicialmente, serão solicitadas:
2
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I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem utilizadas com
modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.“
Entendemos que, para este item, deverão ser fornecidos 50 linhas de dados COM modem 4G, e, portanto,
poderemos fornecer 40 linhas de dados SEM modem 4G, com fornecimento somente de CHIP para essas 40 linhas,
totalizando, dessa forma, as 90 linhas de dados que serão inicialmente solicitadas.
Está correto nosso entendimento?

Resposta Questionamento 3
Entendimento correto.

Questionamento 4
Sobre PARÁGRAFO SETIMO da Minuta do Contrato, informa:
“A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para casos de defeito, extravio, perda, furto
ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo,
devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo número inteiro.”
Entendemos, pelo PARÁGRAFO TERCEIRO da Minuta do Contrato, que deverão ser fornecidos 50 linhas de
dados COM modem 4G, e, portanto, poderemos fornecer 40 linhas de dados SEM modem 4G, com fornecimento
somente de CHIP para essas 40 linhas, totalizando, dessa forma, as 90 linhas de dados que serão inicialmente
solicitadas.
Dessa forma, entendemos que o backup de 5%, solicitado na Minuta do Contrato, deverão ser sobre 50
modens 4G, que serão inicialmente solicitados.
Está correto nosso entendimento?

Resposta Questionamento 4
Entendimento correto.
Att.
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: COPELI - Licitações
Enviada em: terça-feira, 3 de setembro de 2019 16:38
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>; Charles Barbosa Oliveira <charlesb@senado.leg.br>;
Orlando Carneiro Silva <ORLANDOC@senado.leg.br>
Cc: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Assunto: ENC: [SENADO] Esclarecimentos ao PE 83-2019 - SMP - Telefonica Vivo
Prioridade: Alta
3
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Prezados,
Encaminhamos, para conhecimento e manifestação, pedido de esclarecimento formulado pela empresa
TELEFONICA, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 083/2019 (serviços de telefonia).
Solicitamos brevidade no atendimento, uma vez que o prazo para resposta é de até 24 horas.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713

copeli@senado.leg.br

De: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida [mailto:carlos.kato@telefonica.com]
Enviada em: terça-feira, 3 de setembro de 2019 16:29
Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>
Cc: Vitor Barros Cavalcante <vitor.bcavalcante@telefonica.com>
Assunto: [SENADO] Esclarecimentos ao PE 83-2019 - SMP - Telefonica Vivo
Ao Senado Federal
licita@senado.leg.br
Esclarecimentos ao PE 83-2019 – SMP
.
Prezado Sr. Pregoeiro,
A Telefonica Brasil solicita pedido de esclarecimentos ao PE 83-2019 – SMP, abaixo:
Questionamento 1
Do Anexo 3, a especificação técnica do smartphone do tipo 3, tem como Modelo de Referência o aparelho
Samsung Galaxy J8.
Contudo vale ressaltar que o próprio fabricante, substituiu a linha Galaxy “J” pela Galaxy “A”, conforme
veiculado na mídia, conforme notícia veiculada abaixo:
https://olhardigital.com.br/noticia/fim-da-linha-galaxy-j-samsung-anuncia-integracao-dos-dispositivos-a-seriegalaxy-a-brasil-seguira-esse-caminho/84501
https://www.tecmundo.com.br/dispositivos-moveis/140204-samsung-acaba-linha-galaxy-j-novos-aparelhos-teraonome-galaxy.htm
Ademais, as especificações técnicas mínimas sinalizam para um aparelho incompatível com o portfólio atual
no mercado. Seja pela especificação do chipset (Snapdragon 450 Qualcomm SDM 450), pelo tipo da tela (Tela LCD
Super AMOLED) ou até mesmo pela câmera (Abertura ƒ/1.7 + ƒ/1.9).
Dessa forma, atualmente, a oferta de aparelhos do mercado torna inviável o atendimento a 100% das
especificações técnicas mínimas descritas para o aparelho Tipo 3.
Assim, para que possamos viabilizar nossa participação, assim como a entrega de aparelhos mais modernos,
solicitamos que o aparelho tipo 3 seja reespecificado, principalmente no que se refere a chipset, tela e câmera.
Sugerimos que o órgão utilize como referência aparelhos Samsung da linha “A” (A10, A20 ou A30).
Nossa solicitação será atendida?
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Questionamento 2
Sobre o Parágrafo Décimo da Cláusula Quarta da Minuta do Contrato, entendemos que a responsabilidade
pelo provimento da assistência técnica é do fabricante dentro de seus termos e condições de garantia e procedimento
estabelecidos por ele.
Com isso, solicitamos que este item seja alterado conforme exposto para que seja possível o atendimento.
Nossa solicitação será atendida?

Questionamento 3
Sobre PARÁGRAFO TERCEIRO da Minuta do Contrato, informa:
“ – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem utilizadas com
modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.“
Entendemos que, para este item, deverão ser fornecidos 50 linhas de dados COM modem 4G, e, portanto,
poderemos fornecer 40 linhas de dados SEM modem 4G, com fornecimento somente de CHIP para essas 40 linhas,
totalizando, dessa forma, as 90 linhas de dados que serão inicialmente solicitadas.
Está correto nosso entendimento?
Questionamento 4

Sobre PARÁGRAFO SETIMO da Minuta do Contrato, informa:
“A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para casos de defeito, extravio, perda, furto
ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo,
devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo número inteiro.”
Entendemos, pelo PARÁGRAFO TERCEIRO da Minuta do Contrato, que deverão ser fornecidos 50 linhas de
dados COM modem 4G, e, portanto, poderemos fornecer 40 linhas de dados SEM modem 4G, com fornecimento
somente de CHIP para essas 40 linhas, totalizando, dessa forma, as 90 linhas de dados que serão inicialmente
solicitadas.
Dessa forma, entendemos que o backup de 5%, solicitado na Minuta do Contrato, deverão ser sobre 50
modens 4G, que serão inicialmente solicitados.
Está correto nosso entendimento?

Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
Cel.: +55 61 99986-0015
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição
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Secretaria de Patrimônio

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a prestação de serviços de telefonia, a partir
de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do objeto do presente Termo de Referência tem por objetivo gerar as
especificações técnicas para a substituição do objeto do Contrato nº 009/2015, em virtude
do fim de sua vigência em 14/1/2020. Trata-se de um serviço imprescindível para o bom
desempenho das atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer tempo
e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de se comunicar nos dias atuais.
Além disso, cada vez mais o Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente
suportados em meio digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes de suportar essa
mudança de paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia móvel
sobre a fixa.
2.2. Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma perspectiva de custo x benefício,
a contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração, pois busca ampliar
a qualidade dos serviços prestados atualmente com um custo menor adotando o modelo de
pacote de serviços (ligações locais e longa distância nacional não tarifadas utilizando o CSP
da operadora contratada). Tal modelo já é há muito tempo adotado no varejo e no mercado
corporativo, passando a ser utilizado também no mercado governo, após o sucesso do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central
de Compras do MPOG.
2.3. Considera-se, ainda, que as especificações exigidas neste Termo de Referência para o
objeto da contratação são aquelas estritamente necessárias para garantir o atendimento do
interesse da Administração, sem comprometer de forma injustificada a competividade do
certame, uma vez que todas as operadoras autorizadas a prestar o SMP em território
nacional têm condições de atender as exigências estabelecidas neste instrumento.

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
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2.4. Relação entre demanda prevista e a quantidade solicitada
2.4.1. O contrato atualmente vigente prevê até 500 (quinhentas) linhas de voz/dados e 500
(quinhentas) linhas de dados; para este Termo de Referência, propomos agora uma
redução para 400 (quatrocentas) linhas de voz/dados e 300 (trezentas) linhas de dados,
que melhor reflete a demanda atual, sabendo que temos hoje ativas 280 (duzentas e
oitenta) linhas de voz/dados e 85 (oitenta e cinco) linhas de dados.
2.5. Possíveis riscos, caso não se contrate o objeto solicitado, e benefícios esperados com a
contratação
2.5.1. Informa-se que, caso essa não venha a ser realizada, a Administração estará sujeita ao
seguinte risco: interrupção total do serviço de telefonia móvel hoje disponibilizado aos
Senadores e a servidores previamente autorizados pela Diretoria-Geral.
2.5.2. Por fim, cumpre ressaltar que, com a contratação do objeto deste Termo de Referência,
espera-se alcançar os seguintes benefícios à Administração: i) maior disponibilidade e
flexibilidade de meio de comunicação aos Senadores e servidores; ii) interação com os
sistemas eletrônicos institucionais em qualquer lugar e a qualquer tempo.
2.6. Contratos / Atas de Registro de Preço que serão substituídas com a contratação
Nº Contrato / ARP
Contrato nº 009/2015

Término da

Objeto

vigência

Contratação de empresa especializada para a prestação 14/1/2020
de serviços de telefonia a partir de terminais móveis,
nas modalidades SMP e STFC, na forma de um Plano
Corporativo, com software de gerenciamento das
linhas que possibilite o controle de uso dos acessos do
SMP por parte do SENADO FEDERAL, incluindo a
disponibilização dos aparelhos telefônicos móveis em
comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
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3. FORMA DE CONTRATAÇÃO
3.1. Modalidade de licitação
3.1.1. Será adotada a modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, em razão de o objeto da
presente contratação poder ser classificado como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, consoante preceituam a Lei nº 10.520/02, assim
como o art. 2º, caput e §1º, e o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.4540/05.
3.2. Critério de julgamento das propostas
3.2.1. Será adotado o critério de julgamento “menor preço”, sendo declarada vencedora do
certame a proposta que, atendidas as especificações do edital, ofertar o menor preço
para o objeto da licitação, nos termos do art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/1993.
3.3. Critério de adjudicação
3.3.1. Será adotado o critério de adjudicação “global”, tendo em vista a existência dos
seguintes fatores que justificam o agrupamento dos itens em um único grupo:
i)
a contratação conjunta dos serviços de telefonia locais (VC1),
longa distância nacional (VC2 e VC3) e internacional (LDI) num
único lote se justifica pela alta complexidade em definir quando
utilizar o Código de Seleção de Prestadora (CSP) de diferentes
operadoras, um para chamadas VC1, VC2 e VC3 e outro para
LDI, o que resultaria em maiores custos para a contratação;
ii)
a contratação proposta é, basicamente, uma solução única,
composta dos serviços de voz (local, LDN e LDI) e dados
móveis, não havendo nenhum ganho técnico ou econômico em
seu fracionamento em mais de um fornecedor;
iii)
o grande benefício da contratação conjunta dos serviços de
telefonia móvel advém da utilização do poder de compras
agregado do governo. Na medida que aproveita as oportunidades
de economia de escala, o Senado pode obter melhores preços
junto ao mercado, reduzindo seus custos.
3.4. Opção pela utilização ou não do Sistema de Registro de Preços
3.4.1. Não será utilizado o Sistema de Registro de Preços na presente contratação, tendo em
vista o não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.
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3.5. Aplicação do tratamento diferenciado previsto no art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas
3.5.1. O objeto de Termo de referência não se enquadra nas condições previstas no art. 48 da
Lei Complementar nº 123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas.
3.5.2. Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Desta
forma, conforme inteligência do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar supracitada,
não há que ser concedido o tratamento diferenciado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.
3.6. Permissão ou vedação quanto à participação de consórcios
3.6.1. A participação de consórcios no certame que se originará do presente Termo de
Referência será permitida, em razão de possibilitar uma maior competividade e ampla
concorrência. Por exemplo: operadoras focadas em serviço móvel poderiam se
consorciar com outras operadoras focadas em serviços fixo (em geral, fazem parte de
um mesmo grupo econômico) para concorrer em licitações que isoladamente teriam
pouca ou nenhuma capacidade de concorrer.
3.6.2. Nesse sentido, será admitida a participação de consórcios na licitação que se originar
deste Termo de Referência, desde que observadas as condições estabelecidas a seguir:
A.1.
Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser
apresentado pela licitante compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da
empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas
neste edital e será a representante das consorciadas perante o Senado
Federal.
A.1.1.
Juntamente com o documento referido no subitem
anterior, os consorciandos deverão apresentar declaração de
compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à
anuência e aprovação do Senado Federal, visando manter válidas as
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

4
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 41F107C1003066BA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.128362/2019-54

Secretaria de Patrimônio
A.2.
No compromisso de constituição do consórcio deverão estar
discriminadas a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária
de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase
da licitação quanto na de execução do contrato.
A.2.1.
As empresas consorciadas serão solidariamente
responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e
durante toda a vigência do contrato.
A.2.2.
O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo,
coincidir com o prazo de vigência do contrato.
A.2.3.
No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme
disposto no art. 33, §1º, da Lei nº 8.666/1993.
A.3.
Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação jurídica, fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo
que:
A.3.1.
Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada
empresa consorciada;
A.3.2.
Para fins de qualificação econômico-financeira, será
aferido para cada empresa consorciada o atendimento às respectivas
exigências estabelecidas no edital.
A.4.
As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição
de subcontratada de outra licitante.
A.5.
Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na
qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa
que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de outra
empresa consorciada.
A.6.
Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual
figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e
servidores do Senado Federal, bem como os ocupantes de cargos ou
funções comissionadas de direção do Senado Federal.
A.7.
A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o
acesso ao sistema COMPRASNET, será realizada em nome da empresa-
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líder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas
durante o certame.
A.8.
Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se
constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa
jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente
de seus integrantes
3.7. Será obrigatória a apresentação de termo de vistoria ou de declaração de dispensa de
vistoria pelas licitantes, tendo em vista a obrigatoriedade de cobertura de voz e dados,
com qualidade satisfatória, em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal
(CASF), na residência oficial da Presidência do Senado Federal e nas residências
oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309 sul, nos termos a seguir.
A.1. É facultado à licitante interessada em participar do Pregão
decorrente deste Termo de Referência, mediante prévio agendamento
junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal
(SETEMO), realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações.
A.1.1.
A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos
horários de 9:00 as 17:00, pelo telefone (61) 3303-9001.
A.1.2.
Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou
fora do prazo estabelecido.
A.1.3.
A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou
representante da pessoa jurídica interessada em participar da licitação,
que deverá comparecer municiado de identificação pessoal e do
comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
A.1.4.
A comprovação do vínculo poderá ser feita através do
contrato de trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de
prestação de serviço ou contrato social da empresa (no caso de sócio
ou gerente).
A.1.5.
Caso o vistoriador não atenda aos requisitos acima, não
será executada a vistoria.
A.2. Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria,
emitido pelo SETEMO.
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A.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará
declaração na qual dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e
qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente
o serviço nos termos de sua proposta e do edital.
A.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de
Dispensa de Vistoria será obrigatória na fase de habilitação do certame.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
4.1.
Item

Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Quant.

Unidade
de medida
Unidades

1

85

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB,
com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional
Tabela 1 – especificação técnica dos itens a serem contratados

4.2. Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço
estão apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha
de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras
durante a sessão de pregão.
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4.3. As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3 bem como do modem 4G
estão detalhadas no Anexo I deste termo de Referência.

5. REQUISITOS DA LICITANTE
5.1. Qualificação Técnica Necessária
5.1.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar Atestado(s) de
Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando que a licitante prestou, por período não inferior a 12 (doze) meses, Serviço
Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa
distância internacional (LDI), não necessariamente com as exatas características,
volume de dados, cobertura e localidades referidos neste Termo de Referência.
5.1.1.1. Para a comprovação do lapso temporal estabelecido no item 5.1.1 (12 meses)
será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica, desde que se
referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
5.1.1.2. Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as licitantes
deverão disponibilizar todas as informações e documentos que eventualmente
se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à contratação, relatórios
técnicos e documentos complementares necessários à compreensão das
características dos serviços executados.
5.1.2. O licitante deverá apresentar também Termo de Autorização, Contrato de Concessão
ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste Termo de
Referência, subscrito pela ANATEL.

6. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Tendo em vista a natureza do objeto do presente Termo de Referência, não é aplicável a
exigência de critérios e práticas de sustentabilidade.
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7. ESTIMATIVA DE CUSTO
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
Mensal (R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

1

Unidade

85

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.

289,99

24.649,15

739.474,50

2

Unidade

315

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 3 em comodato.

157,53

49.621,95

1.488.658,50

3

Unidade

300

Assinatura mensal de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com
fornecimento de modems 4G e SIM
CARDs.

174,45

52.335,00

1.570.050,00

4

Minutos

500

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e
Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria,
Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)

3,68

1.840,00

55.200,00

5

Minutos

200

Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa)

3,68

736,00

22.080,00

6

Minutos

100

Ligações LDI - Região III (Demais países
da Ásia e África)

4,00

400,00

12.000,00

7

Minutos

50

Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

4,00

200,00

6.000,00

8

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming
internacional

NA

35.000,00

1.050.000,00

164.782,10

4.943.463,00

Valor Total
Tabela 2 – Planilha de Custos
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8. REGIME DE EXECUÇÃO
8.1. Início da prestação do serviço
8.1.1. A Contratada executará os serviços objeto deste Termo de Referência, compreendendo
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP
e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir de
10/12/2019.
8.1.2. Em que pese a vigência do contrato atual até 14/1/2020, faz-se necessário que a nova
avença tenha seu efetivo início em 10/12/2019, de modo que a possível portabilidade
das linhas (caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço) seja
realizada de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
8.1.3. Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato
(Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva
dos serviços. Ou seja, deverão ser entregues até o dia 25/11/2019.
8.1.4. Havendo necessidade de realizar portabilidade de linhas (caso a vencedora do certame
não seja a atual prestadora do serviço), essa deverá ocorrer no dia 10/12/2019. Para
tanto, os SIM CARDs que serão habilitados com as linhas que serão portadas deverão
ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes da
data agendada para a portabilidade. Ou seja, deverão ser entregues até o dia
25/11/2019.
8.1.5. Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos definidos nos itens 8.1.3
e 8.1.4.
8.1.6. Inicialmente, deverão ser solicitadas:
i)
Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta)
delas para serem utilizadas com modem 4G, não haverá
necessidade de portabilidade para essas linhas;
ii)
Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a
atual prestadora do serviço;
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iii)

Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de
10 GB e fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150
(cento e cinquenta) delas deverão ser portadas, caso a vencedora
do certame não seja a atual prestadora do serviço;
8.1.7. Posteriormente, no decorrer da execução do contrato, poderão ser solicitadas ativações
de novas linhas, nos quantitativos máximos estabelecidos no item 4.1 e no prazo
estabelecido no item 8.7. Da mesma forma, poderá ser solicitada a desativação em
definitivo de linhas, também no prazo definido no item 8.7.

8.2. Requisitos técnicos
8.2.1. A Contratada deverá seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia
móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da
Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
8.2.2. A Contratada deverá prover nível de sinal satisfatório de voz e dados em todo o
Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na residência oficial da
Presidência do Senado Federal e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e
G da 309 sul.
8.2.3. A cobertura local externa da Contratada será aquela exigida pela ANATEL.
8.2.4. Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com serviços de dados com
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, incluindo a assinatura
de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea
nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps
para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
8.2.5. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a
habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com SIM CARDs,
no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e compatíveis com sua rede de
telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo Senado Federal.
8.2.6. Caso a Contratada venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento para o
Serviço Móvel Pessoal (SMP), o Senado Federal poderá solicitar a migração, sem ônus,
para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma,
que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja
descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso
contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos
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acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. No caso
específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de dados previstas
nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja desequilíbrio financeiro do
contrato.
8.2.7. O Senado Federal poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade numérica,
devendo esta manter os números utilizados pelo Senado Federal, sem ônus para aquela,
e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. Da
mesma forma, poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para saída
ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos no item 8.7.
8.2.8. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL
para a realização de portabilidade, após a liberação dos números pela operadora de
origem. Esse prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
8.2.9. As assinaturas mensais de linha de voz, previstas no item 4, deverão contemplar
ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer
linha fixa ou móvel, independente da operadora de destino da ligação.
8.2.10. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional
e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento,
em todo o território nacional.
8.2.11. As linhas disponibilizadas pela Contratada deverão estar configuradas para realizar
chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a necessidade de inserção do Código de
Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se, automaticamente, daquele utilizado pela
Contratada.
8.2.12. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, chamadas
originadas e recebidas fora da área de registro, SMS (Short Message Service) e MMS
(Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como correio de voz, SMS/MMS,
sem custo adicional ao Senado Federal.
8.2.13. A Contratada deverá providenciar o bloqueio das linhas móveis quando solicitado pelo
Senado Federal (suspensão temporária), no prazo estabelecido no item 8.7. Esse
bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o Senado Federal. O
restabelecimento dessas linhas, também em prazo estabelecido no item 8.7, só ocorrerá
após solicitação formal por parte do Senado Federal.
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8.2.14. A Contratada não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida
solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da assinatura mensal pro-rata até
a data do bloqueio.
8.2.15. O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do Senado Federal.
8.2.16. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o
serviço de troca de número e/ou troca de SIM CARD, sem qualquer ônus extra para o
Senado Federal.
8.2.17. De modo a garantir o disposto no item 8.2.16, a Contratada fornecerá ao Senado, no
início da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a
20% (vinte por cento) do total das linhas ativadas inicialmente. Esses SIM CARDs
poderão ser ativados mediante solicitação do Gestor do Contrato.

8.3. Serviço de Gerenciamento
8.3.1. A Contratada deverá disponibilizar um Portal Web de acesso via Internet que permitirá
ao Senado Federal efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas contratadas. Este
portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
i)
definir o perfil de utilização de cada linha;
ii)
agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
iii)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de voz, listados por:
a. o horário / calendário;
b. o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc.;
c. o números chamados (lista negra / lista branca);
d. limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo;
iv)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de dados,
v)
permitir que o Senado Federal realize o bloqueio/desbloqueio dos
serviços de voz e dados em roaming internacional;
vi)
disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do
contrato;
vii)
permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso
ao sistema.
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8.3.2. O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para
garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta.
8.3.3. Será de responsabilidade da Contratada a manutenção, a recuperação e a segurança dos
dados do serviço de gerenciamento online.
8.3.4. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para códigos de
acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130) e similares,
serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo
contrato.
8.3.5. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN (VC2 e VC3)
e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele por ela utilizado.

8.4. Roaming Internacional
8.4.1. O valor de roaming internacional de dados, voz e mensagens não foi definido nessa
contratação e não será objeto de lances pelas licitantes, uma vez que o preço varia muito
entre os países estrangeiros, inviabilizando a cotação pelas operadoras. Dessa forma,
será previsto o valor mensal R$ 35.000,00 para custear os gastos das linhas de voz e
dados quando em roaming internacional (valor inserido na Tabela 2 – Planilha de
Custos).
8.4.2. A Contratada deverá desabilitar o serviço de dados, voz e mensagens prestado na
condição de roaming internacional, permitindo suas ativações somente mediante
solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar facilidade de autogestão para
que o próprio Senado Federal o faça. Tal solicitação deverá especificar o código de
acesso, o período da viagem e os países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
8.4.3. A Contratada deverá informar ao Senado Federal, sempre que solicitado, os países que
possuem acordo de roaming internacional automático, seja direta ou indiretamente.
8.4.4. Os custos do serviço de roaming internacional, para qualquer localidade, deverão ser
faturados em moeda nacional.
8.4.5. O Senado federal poderá, quando da necessidade de liberação de voz e dados
internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional, objetivando a
obtenção de redução de custos.
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8.4.6. A Contratada deverá liberar o serviço roaming internacional em até 24 (vinte e quatro)
horas a contar da solicitação do Senado Federal, conforme disposto no item 8.7 – Níveis
de Serviço.

8.5. Comunicação
8.5.1. A Contratada deverá credenciar, por escrito, junto ao Senado Federal, um Consultor
com poderes de decisão para representá-la, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
8.5.1.1. O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis após a assinatura do contrato.
8.5.1.2. No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a Contratada deverá comunicar ao Gestor do Contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
8.5.2. A Contratada, por intermédio de seu Consultor credenciado junto ao Senado Federal,
deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Gestor do Contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua solicitação.
8.5.3. A Contratada deverá comunicar ao Senado Federal, por escrito, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
8.5.4. 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 Senado Federal.
8.5.5. A Contratada deverá 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 Senado Federal um
atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, aceitando-se a
disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center para atendimento
específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que respeitados os Níveis
de Serviços descritos no item 8.7.
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8.6. Dos dispositivos cedidos em comodato
8.6.1. A Contratada deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4 G – necessários à prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência.
8.6.2. A especificação técnica detalhada dos dispositivos que deverão ser entregues ao Senado
Federal consta do Anexo I a este Termo de Referência.
8.6.3. Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de Telecomunicações do Senado
Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Brasília
– DF, no horário das 9:00 às 17:00 h.
8.6.4. Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e homologados
pela ANATEL. Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
8.6.5. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de
operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a Contratada obrigada a
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos.
8.6.6. Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos serviços, em
10/3/2021, a Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.7. Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30 (trinta) meses, a
Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos dispositivos dos tipos
1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.8. O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será informado à
Contratada, pelo Gestor do Contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo estipulado para a
realização das substituições previstas nos itens 8.6.6 e 8.6.7 deste Termo de Referência.
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8.6.9. A Contratada deverá fornecer, a título de back-up para casos de defeito, extravio, perda,
furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades em funcionamento de
cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao
próximo número inteiro.
8.6.10. Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos, a Contratada deverá
providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato, acompanhado do respectivo Boletim de
Ocorrência (BO). A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e
modelo.
8.6.11. Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto ou roubo, a
Contratada deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da reposição do
dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para que o
Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.12. Na hipótese de defeito dos dispositivos, a Contratada deverá:
i)
providenciar o reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a
contar da comunicação do fato pelo Gestor do Contrato; ou
ii)
providenciar a reposição do dispositivo, por outro de mesma
marca e modelo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato;
8.6.13. Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos, independente da Contratada optar pelo
reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se o
defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada.
8.6.14. Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertos pela garantia, não haverá nenhum ônus
para o Senado Federal.
8.6.15. Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a Contratada deverá
emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega do dispositivo reposto ou
reparado ao Senado Federal, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo
reposto ou do reparo efetuado, para que o Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.16. O ressarcimento previsto no subitem 8.6.15 está condicionado à apresentação de laudo,
no prazo estipulado no subitem 8.6.13. Ou seja, a não apresentação do laudo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada,
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exime o Senado federal de qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos
aparelhos danificados.
8.6.17. A não apresentação do laudo no prazo não isenta a Contratada a reparar ou repor os
aparelhos danificados, nos prazos previstos no subitem 8.6.12.
8.6.18. Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do
Contrato poderá optar para que o Senado Federal restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à Contratada. Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à
operadora a Nota Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
8.6.19. Os dispositivos deverão ser devolvidos à Contratada, em funcionamento, em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato, no mesmo endereço da entrega.
8.6.20. Os dispositivos deverão estar cobertos pela garantia durante todo o período da vigência
contratual, obedecendo o disposto nos itens 8.6.12 a 8.6.18 no que se refere ao seu
reparo e reposição.

8.7. Nível de Serviço
8.7.1. O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
8.7.2. A Contratada deverá atender os prazos definidos na Tabela 3, durante a execução do
contrato que se originar deste Termo de Referência.
8.7.3. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta por
cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços básicos
(trafegar dados, originar ou receber chamadas).
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos números
pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do aparelho
e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor
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Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do
Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto ou
roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor, em
conjunto com a apresentação do BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto
ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Tabela 3 – Prazos para atendimento

8.8. Glosas por descumprimento do Nível de Serviço acordado
8.8.1. No caso de descumprimento dos prazos previstos no subitem 8.7, a Contratada estará
sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal faturado, para cada ocorrência
de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e condições descritas na Tabela 4.
8.8.2. A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
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Atividade

Percentual

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

NA

Não
será
aplicada
glosa,
mas
o
reparo/reposição ocorrerá sem ônus para o
Senado Federal

Apresentação de informações ou esclarecimentos

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Tabela 4 – Glosas por descumprimento de prazos

8.8.3. Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês seja igual ou superior
a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial do objeto e
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aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida, observando os critérios previstos no item 16.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será emitido termo circunstanciado de
aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada (padrão FEBRABAN) e
verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. São obrigações da contratada, além de outras previstas no instrumento convocatório e
seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:
10.1.1. Manter, durante a execução do ajuste, as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação.
10.1.2. 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.
10.1.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver.
10.1.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas com a execução do ajuste.
10.1.5. Manter, durante a realização de serviços nas dependências do Senado Federal, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso.
10.1.6. Manter preposto para este ajuste que irá representá-la sempre que for necessário.
10.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Senado Federal ou a terceiros, por
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução do
instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência.
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10.1.8. Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Termo de
Referência, salvo autorização específica do Senado Federal.
10.1.9. Não ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações do ajuste a terceiros.
10.2. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo
empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e exclusivamente pela
Contratada e a ela vinculados.
10.3. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência as
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n°
8.078/1990.
10.4. A Contratada deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das conversações realizadas
por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.4.1. 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.
10.4.2. A Contratada deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de manutenção
de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no Senado Federal em razão do
trabalho vinculado ao contrato assinado.
10.4.3. O modelo do termo de confidencialidade a ser utilizado está no Anexo II desse Termo
de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DO SENADO FEDERAL
11.1. Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a Contratada possa
cumprir as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, atinentes ao objeto contratual.
11.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
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11.4. Responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o prazo
da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa)
e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância nacional e longa
distância internacional, respectivamente.
11.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados pelo Senado Federal, não devem ser interrompidos.
11.6. Deverá o Senado Federal, representado por gestores Titular e Substituto, devidamente
designados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato que se
originará deste Termo de Referência, inclusive:
11.6.1. Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se torne necessária.
11.6.2. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas no contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela Contratada.
11.6.3. Aplicar glosa quando descumprido qualquer item constante do Acordo de Nível de
Serviço (ANS) pactuado.
11.6.4. Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos públicos
competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de
haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao Erário.
11.6.5. Comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade
observada na prestação dos serviços.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. 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.
12.2. A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em arquivo
eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos FEBRABAN
V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo, sendo que o pagamento
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poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura, ou por Ordem
Bancária.
12.3. Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a zero hora
do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
12.4. Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação à
Contratada e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
12.5. A Contratada, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo de 60 (sessenta)
dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar apurações e comunicar o
resultado ao Senado Federal. Caso a Contratada não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
12.6. Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova fatura ou boleto para
recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data de vencimento, respeitando a
antecedência prevista no subitem 12.2.
12.7. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura de
Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente os fatos à Contratada,
para que seja feita a glosa do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros
meios quando se tratar do último mês do contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

13. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1. O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência por 30 (trinta) meses
consecutivos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,
até o limite de 60 (sessenta) meses a critério das partes e mediante termo aditivo, observado
o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
13.2. Esse prazo de 30 (trinta) meses foi estipulado de modo a permitir às operadoras de
telefonia realizar a amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços
dos serviços sejam onerados além do necessário para a equalização dos investimentos
efetuados.
13.3. A caracterização do serviço objeto deste Termo de Referência como sendo de prestação
continuada se deve à atual imprescindibilidade do serviço de telefonia móvel como meio
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de comunicação, que, por suas características únicas, pode ser utilizado a qualquer tempo
e em qualquer lugar, garantido agilidade no tratamento de informações necessárias às
atividades parlamentares.
13.4. Caso as partes não se interessem pela prorrogação do contrato, deverão manifestar sua
vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual.
13.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

14. REAJUSTE
14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de
tarifas, essas serão estendidas ao Senado Federal, a partir da mesma data-base.

15. GARANTIA CONTRATUAL PREVISTA NO ART. 56 DA
LEI Nº 8.666/1993
15.1. Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 para a
presente contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015.
15.2. Neste ponto cumpre destacar que, em tese, o maior prejuízo que a Administração
poderia incorrer com essa contratação seria relacionado a atrasos no início da prestação ou
até mesmo na desistência da contratada em prestar o serviço.
15.3. No decorrer da execução contratual, praticamente não há risco que justifique uma
garantia vultosa, pelos seguintes motivos: i) o Senado Federal só paga pelo serviço
efetivamente prestado; ii) eventuais serviços prestados fora dos prazos pactuados são
penalizados de imediato com glosas no pagamento.
15.4. Diante do exposto, sugerimos que a garantia contratual corresponda a 2,5% (dois e meio
por cento) do valor global do contrato, metade do valor máximo permitido.
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16. SANÇÕES CONTRATUAIS
16.1. Decorrido o prazo previsto para o início do contrato decorrente deste Termo de
Referência, sem que a Contratada dê início à prestação do objeto, conforme os prazos
estabelecidos neste TR, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada,
cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global
do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no contrato,
observando-se os critérios estabelecidos naquele instrumento.
16.2. Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de alguma parcela, ou
sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a Contratada à multa de 0,1% (um décimo
por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
16.3. Findo o prazo limite previsto no item 16.1, sem adimplemento da obrigação, aplicar-seá, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato, observando-se os critérios constantes naquele instrumento,
podendo ainda o Senado Federal, a seu critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa,
quando for o caso, e impor outras sanções legais cabíveis.
16.4. Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos itens 16.1 e 16.2, a critério do Senado
Federal, o contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
16.5. As multas previstas neste item 16, somadas todas as penalidades aplicadas, não poderão
superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato,
ressalvadas as hipóteses especiais previstas no contrato.
16.6. A reincidência na aplicação do percentual máximo previsto no item anterior poderá
ensejar a rescisão unilateral do contrato.
16.7. Além das multas previstas nos itens anteriores, o contrato poderá ser rescindido
unilateralmente, ficando ainda a Contratada sujeita à multa correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global do contrato, fixada, a critério do Senado Federal, em função da
gravidade apurada.
16.8. As demais hipóteses e condições de sanção deverão seguir as disposições da minutapadrão de edital.
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17. INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO
CONTRATO
17.1. A gestão do Contrato que se originar deste Termo de Referência ficará a cargo do Chefe
do Serviço de Telecomunicações Móveis (SETEMO/COOTELE/SPATR).
17.2. Da mesma forma, o Gestor Substituto deverá ser o Substituto daquele Chefe de Serviço.

18. NÚMERO SEQUENCIAL DO PLANO DE
CONTRATAÇÕES.
18.1. Conforme informação obtida no Sistema de Gestão de Aquisições o número da
contratação é o 2019.0211.

19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Charles Barbosa Oliveira
Chefe do SETEMO Substituto
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
De acordo.
[assinado eletronicamente]
CASSIO MURILO ROCHA
Diretor da SPATR
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS DOS DISPOSITIVOS A SEREM
FORNECIDOS EM COMODATO
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela Liquid Retina HD;

Tela

Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;

Câmera

Resolução 4608 x 2592 pixels
Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
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Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

29
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 41F107C1003066BA.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.128362/2019-54

Secretaria de Patrimônio
Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;

Câmera

Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelos de Referência – Samsung Galaxy A50; LG G7 ThinQ; Motorola One Vision
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
LTE;
HSPA+;

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
Voz e dados
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
GPS (A-GPS/Glonass)
Sistema
Operacional

Android 9

Bateria

Mínimo 3000 mAh

Processamento

Processador 8 Core de 64 bits
Memória RAM mínima de 4 GB

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela de no mínimo 6 polegadas (na diagonal);
Resolução mínima de 1080 x 2340 pixels
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Câmera

Câmeras traseiras múltiplas – mínimo duas, sendo a principal de no mínimo 16 MP

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080)

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e 10;
e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software de
instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE

A empresa ______________________________________________ pessoa jurídica estabelecida na
___________________________

(endereço),

inscrita

no

CNPJ/MF

com

o

nº

_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos,
doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de
informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita as regras, condições e
obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a necessária

e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado Federal revelada à
EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos,
especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio, processos, projetos conceitos de
produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários das linhas telefônicas, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não outorgadas, preço e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou
comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a

terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa
da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as informações restritas reveladas,
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devendo cientifica-los da existência deste Termo e de natureza confidencial das informações restritas
reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal qualquer

violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar, veicular

publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou informações
contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações de que

tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade dos dados
trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de telecomunicação,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal. E, por aceitar todas
as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina o
presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Coordenação de Telecomunicações - COOTELE
Serviço de Telecomunicações Móveis - SETEMO

Mem. 220/2019 – SETEMO/COOTELE/SPATR
Em 5 de setembro de 2019
Ao Senhor Coordenador da COOTELE
Assunto:

Encaminha novo Termo de Referência

Referência:

00200.016729/2018-89

1.

Sirvo-me deste para encaminhar novo Termo de Referência (NUP

00100.128362/2019-54) para subsididiar nova contratação do Serviço Mòvel Pessoal
(SMP), tendo em vista o encerramento do contrato atualmente vigente em janeiro
próximo.
2.

Esta nova versão foi motivada pelo fato do aparelho celular do tipo 3 não

estar sendo mais fabricado, o que dificultou a formulação de propostas por parte das
licitantes e foi questionado formalmente pela VIVO.
3.

Destaca-se que a especificação atualizada não tem o condão de interferir

na pesquisa de preços realizada, tendo em vista que foi mantida a “categoria” do aparelho,
de modo que o custo para seu fornecimento em comodato não seja alterado.
4.

Destarte, estando Vossa Senhoria de acordo com as informações

apresentadas, sugiro o encaminho deste à SADCON para continuação do processo
licitatório.
Respeitosamente,
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo, encaminhe-se à SADCON.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
Página 1 de 1
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.016729/2018-89)

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e
este Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública,
para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015 e,
tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.016729/2018-89, a abertura de licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à
contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos
celulares em comodato.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá inicio somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – 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.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – 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, bem como
receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do
Senado Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
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2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
CAPÍTULO III – DOS CONSÓRCIOS
3.1 – Será admitida a participação de consócios na presente licitação, desde que observadas as
condições estabelecidas neste capítulo.
3.2 – Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser apresentado compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste
edital e será a representante das consorciadas perante o SENADO.
3.2.1 – Juntamente com o documento referido no subitem anterior, os consorciandos
deverão apresentar declaração de compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do
SENADO, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
consórcio original;
3.3 – No compromisso de constituição do consórcio deverão estar discriminadas a
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato.
3.3.2 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
vigência do contrato.
3.3.3 – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme disposto no art. 33, §1º, da Lei
nº 8.666/1993.
3.4 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo que:
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3.4.1 – Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada empresa consorciada;
3.4.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, será aferido para cada empresa
consorciada o atendimento às exigências estabelecidas no item 13.3.2 deste edital.
3.5 – As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.
3.6 - Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na qual figure, entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável
técnico ou sócio de outra empresa consorciada.
3.7 - Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e servidores do Senado Federal, bem como os
ocupantes de cargos ou funções comissionadas de direção do Senado Federal.
3.8 – A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o acesso ao sistema
COMPRASNET, nos termos do Capítulo II deste edital, será realizada em nome da empresalíder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas durante o certame.
3.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria diferente de seus integrantes.
CAPÍTULO IV – DA VISTORIA
4.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal (SETEMO),
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações de todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado
Federal e das Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a
cobertura de voz e dados tenha qualidade satisfatória.
4.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h a
17h, pelo telefone (61) 3303-9001.
4.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido.
4.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da
pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado
de identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
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4.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço
ou contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
4.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 4.1.3, não
será executada a vistoria.
4.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo SETEMO.
4.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
4.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO V – DA PROPOSTA
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item (para 30 meses), observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
5.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e
encargos sociais.
5.3 – O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
5.3.1 – Prazo de início da prestação dos serviços, compreendendo serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir do dia 10/12/2019.
5.3.2 – Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela garantia durante todo o
período da vigência contratual, obedecendo o disposto na Cláusula Quarta da minuta
de contrato (Anexo 4), no que se refere ao seu reparo e reposição.
5.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos
indicados neste edital.
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5.5 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso
daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que
desatendam às exigências deste edital.
5.6 – A 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.
5.7 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006
deverá declarar em campo próprio do sistema.
5.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em
lei.
5.9 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.10 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.10.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.11 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema
eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente,
pelo e-mail licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
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6.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
6.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 –Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com
presunções absolutas de inexequibilidade;
7.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
8.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
8.4 – Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.
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8.7 - 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.
CAPÍTULO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
9.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de
preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do
direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias,
será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
9.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o
mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
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CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1 – A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 6
do edital.
12.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
12.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à
parcela ou à totalidade de remuneração.
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12.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto aos preços ofertados para cada
item, que não poderão ser superiores aos valores unitários informados no Anexo 1 deste
edital.
12.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no
que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
12.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do
Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação complementar especificada neste edital.
13.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº
123/2006.
13.2 – Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
13.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, as licitantes deverão apresentar
a seguinte documentação complementar:
13.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades
local, longa distância nacional (LDN) e/ou longa distância internacional
(LDI), não necessariamente com as exatas características, volume de dados,
cobertura e localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea “a”
(12 meses) será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica,
desde que se referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
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a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as
licitantes deverão disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à
contratação, relatórios técnicos e documentos complementares
necessários à compreensão das características dos serviços executados.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de
Concessão ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto
deste edital, subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.
13.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”,
“Liquidez Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual
ou inferior a 1 (um), deverá a licitante comprovar, através de documento
hábil, que seu patrimônio líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta;
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
13.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4 - Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos através
do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo
sistema.
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13.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
13.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
13.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4 – O prazo de envio de que trata o item 13.4.2 não se aplica à hipótese de
complementação da documentação de habilitação, em sede de realização de diligência,
solicitada pelo Pregoeiro.
13.4.5 – Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
13.4.6 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante
o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
13.4.7 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
13.4.8 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
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13.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação
exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
13.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
13.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
13.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
13.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências
Impeditivas Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá
promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a
configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº
8.666/1993 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as
pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b)

atuação no mesmo ramo de atividades;

c)
data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
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d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica
e/ou de recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

13.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer
sanção de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade
aplicada a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios
levantados, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório
e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a
suspeita da prática de comportamento ilícito.
13.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a
outra empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a)
inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações
com a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos
e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
14.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
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15.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal,
limitando-se a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção
de recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do
sistema.
15.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a)
b)
c)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.

15.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
15.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
15.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
15.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
15.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
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15.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos
XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado
Federal.
16.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 17.1.
17.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e,
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
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18.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem
como estará sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
ajuste, se contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais.
18.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 – Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do segundo dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licita@senado.leg.br.
19.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
19.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
19.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário
de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.

17
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 96ABB0AA00307683.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.129696/2019-45

19.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
19.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da
licitante.
20.2 - Integram este edital os seguintes anexos:
- Anexo 1 – Termo de Referência;
- Anexo 2 – Especificações Técnicas dos Serviços;
- Anexo 3 – Especificações Técnicas dos Dispositivos (aparelhos celulares e Modem 4G) a
serem fornecidos em comodato;
- Anexo 4 – Minuta do Contrato;
- Anexo 5 – Modelo de Apresentação de Proposta;
- Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
- Anexo 7 – Termo de Compromisso – Sigilo e Confidencialidade.
20.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de
complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no
sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
20.4 – 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.
20.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
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20.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
________________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2 e 3 do edital.
DO OBJETO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um serviço imprescindível para o bom desempenho das
atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer
tempo e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de
se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada vez mais o Senado
Federal oferece serviços e sistemas totalmente suportados em meio
digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes
de suportar essa mudança de paradigma na forma de se comunicar,
com a prevalência da telefonia móvel sobre a fixa.

ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global.
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)
Item Unid. Quant.
PARA 30 MESES E
QUANTIDADE(S)
1

mês

30

Descrição Resumida
85 (oitenta e cinco)
Assinaturas mensais de
linha de voz, com
ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 20 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 1 ou 2
em comodato.

Preço
Total
Mensal
(R$)
24.649,15

Preço Total
30 Meses
(R$)
739.474,50
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2

mês

30

315
(trezentos
e
quinze)
Assinaturas
mensais de linha de
voz, com ligações
locais (VC1) e LDN
(VC2
e
VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 10 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 3 em
comodato.

49.621,95

1.488.658,50

3

mês

30

300
(trezentas)
Assinaturas mensais de
linha de dados, com
franquia mínima de 10
GB, com fornecimento
de modems 4G e
SIMCARDs.

52.335,00

1.570.050,00

4

mês

30

500
(quinhentos)
minutos de Ligações
LDI - Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai,
EUA (exceto Havai e
Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,
Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália,
Reino Unido, Irlanda,
Alemanha,
Suíça,
Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e
Austrália).

1.840,00

55.200,00

5

mês

30

200 (duzentos) minutos
de Ligações LDI Região II (Demais
países das Américas e
da Europa).

736,00

22.080,00

6

mês

30

100 (cem) minutos de
Ligações LDI - Região
III (Demais países da
Ásia e África)

400,00

12.000,00

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos
de Ligações LDI Região IV (Demais

200,00

6.000,00
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países da Oceania e
territórios não listados
nas regiões anteriores).
8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e
dados em roaming
internacional.

VALOR TOTAL

35.000,00

1.050.000,00

164.782,10

4.943.463,00

*Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa,
não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser
inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00.
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO
(COBERTURA)
DOS SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 4).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 4).
Programa de Trabalho: 084390
Natureza da Despesa: 339039
Será obrigatória a cobertura de voz e dados em todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na Residência Oficial da
Presidência do Senado Federal e nas Residências Oficiais.
Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 4).
____________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Item

Quant.

1

85

Unidade
de medida
Unidades

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8*

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10
GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios
não listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional

* Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação
de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de
pregão.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS (APARELHOS CELULARES E
MODEM 4G) A SEREM FORNECIDOS EM COMODATO
As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3, bem como do modem 4G estão
detalhadas neste anexo.
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela Liquid Retina HD;
Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels
Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;

Tela

Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;

Câmera

Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelos de Referência – Samsung Galaxy A50; LG G7 ThinQ; Motorola One Vision
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
LTE;
HSPA+;

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
GPS (A-GPS/Glonass)
Sistema
Operacional

Android 9

Bateria

Mínimo 3000 mAh

Processamento

Processador 8 Core de 64 bits
Memória RAM mínima de 4 GB

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela de no mínimo 6 polegadas (na diagonal);
Resolução mínima de 1080 x 2340 pixels

Câmera

Câmeras traseiras múltiplas – mínimo duas, sendo a principal de no mínimo 16 MP
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Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080)

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e
10; e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software
de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n°
(___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida
pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital nº ___________do Processo n.º 00200.016729/2018-89, incorporando o
edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato
da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança
estipuladas neste contrato e no edital, e será a representante das consorciadas
perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em
razão do trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7
do edital.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a
CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no
edital e seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o
prazo da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90
(noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância
nacional e longa distância internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos
de força maior, justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de
primeiro uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida
ou qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a
entrega dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, em 10/3/2021, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de
cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo
estipulado para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para
casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das
quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais
frações equivalerão ao próximo número inteiro.
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PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim
de Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato
pelo gestor do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum
ônus para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a
CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega
do dispositivo reposto ou reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota
fiscal do dispositivo reposto ou do reparo efetuado, para que o SENADO providencie
o ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de
laudo, no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de
qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
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a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à
reparar ou repor os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo
Décimo desta cláusula.
IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do
contrato poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota
Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela
garantia durante todo o período da vigência contratual, obedecendo o disposto nesta cláusula,
no que se refere ao seu reparo e reposição.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências
previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 10/12/2019.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo
Primeiro desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada
de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do
contrato (Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos
serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 25/11/2019.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues
ao gestor de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
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II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a
vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do
serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no
decorrer da execução deste contrato.
a) Poderá ser solicitada a desativação em definitivo de linhas, no prazo definido
na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial
da Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309
Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G,
4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
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PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus
anexos.
II – No caso específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de
dados previstas nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja
desequilíbrio financeiro do contrato.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
I – O SENADO poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para
saída ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos
números pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel
ou de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a
necessidade de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se,
automaticamente, daquele utilizado pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os
serviços de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como
correio de voz, SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte
do SENADO, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da
assinatura mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM
CARD, sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte
por cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no
Parágrafo Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIMCARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal
Web de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as
suas linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de voz, listados por:
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c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de dados;
e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e
dados em roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da
ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130)
e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não
cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN
(VC2 e VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele
por ela utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar
facilidade de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os
países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao
SENADO, sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional
automático, seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao
SENADO, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora
do escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, aceitando-se a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center
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para atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que
respeitados os Níveis de Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será
emitido termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do
ajuste, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada
(padrão FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor,
em conjunto com a apresentação do
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BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:
Percentual
de glosa a
ser aplicado
sobre o
valor
mensal
faturado

Atividade

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega
do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação
de chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Restabelecimento
temporariamente

de

linha

suspensa
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Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Apresentação
esclarecimentos

de

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se
o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço
Total 30
Meses
(R$)
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1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 3 em comodato.

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ _________________________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em
arquivo eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos
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FEBRABAN V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato
possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo
que o pagamento poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura,
ou por Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação
à CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar
apurações e comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova
fatura ou boleto para recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data
de vencimento, respeitando a antecedência prevista no Inciso I deste
parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente
os fatos à CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na
fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do
contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste
contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a
zero hora do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira
não impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida
prevista no Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
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Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro
indicador que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
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I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção
monetária serão utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade,
e quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho ______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2,5% ___ % (dois e meio por cento
por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma
das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a
normatização dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la
segundo o regime jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá
observar o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser
garantido esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o
disposto no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV
desta Cláusula.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
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constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se
o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo
e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do
término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__
DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL
REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone

Preço
Total
30
Meses
(R$)
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tipo 3 em comodato.

8*

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta,
seguindo a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 6
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas
exigidas na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato
administrativo, não se restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________

54
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 96ABB0AA00307683.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.129696/2019-45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 7
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
A

empresa

______________________________________________

pessoa

jurídica

estabelecida na ___________________________ (endereço), inscrita no CNPJ/MF com o nº
_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita
as regras, condições e obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a

necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado
Federal revelada à EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de
prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se
limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio,
processos, projetos conceitos de produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários
das linhas telefônicas, nomes de revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não
outorgadas, preço e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias,
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento

a terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir

que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem,
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de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as
informações restritas reveladas, devendo cientifica-los da existência deste Termo e de
natureza confidencial das informações restritas reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
ação ou omissão, independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar,

veicular publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou
informações contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações

de que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade
dos dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de
telecomunicação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor

desde a data da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 596/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 09 de setembro de 2019.
À Senhora Coordenadora da COATC em exercício,
Assunto: Sugestão de encaminhamento dos autos à DGER para novas aprovações,
após impugnação do Edital do Pregão Eletrônico nº 083/2019.

Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos.
Retornaram os autos a esta COATC após a impugnação do Edital do Pregão
Eletrônico nº 083/2019 no que se refere às especificações técnicas do aparelho celular tipo 3.
A Secretaria de Patrimônio - SPATR efetuou alterações nas especificações
solicitadas para o aparelho celular tipo 3, uma vez que o modelo anteriormente previsto não
está sendo mais fabricado, e anexou um novo Termo de Referência, documento nº
00100.128362/2019-54, o qual, se entendido viável, deverá ser aprovado pela Diretora-Geral,
consoante art. 9, inciso IV do Anexo V da Resolução nº 13/2018 do Senado Federal.
Impende assinalar que no que tange à pesquisa de preços, o órgão técnico
informou (NUP 00100.128429/2019-51) que “Destaca-se que a especificação atualizada não
tem o condão de interferir na pesquisa de preços realizada, tendo em vista que foi mantida a
“categoria” do aparelho, de modo que o custo para seu fornecimento em comodato não seja
alterado. ”
Considerando que a questão acima se encontra restrita ao juízo técnico do órgão
que realizou a pesquisa de preços, impende consignar, que a mencionada pesquisa foi
ratificada pela COCVAP, conforme Documento nº 00100.063169/2019-61, com validade até
27/10/2019.
Insta esclarecer que foram feitas algumas mudanças redacionais no edital em
relação às disposições dos itens da minuta-padrão que foram alterados pela Comissão de
Minutas-Padrão, motivo pelo qual, pede-se à avaliação da autoridade competente quanto à
necessidade de retorno dos autos à ADVOSF.
As alterações relativas à especificação do aparelho celular (Anexo 3 do edital) e às
atualizações redacionais estão destacadas para facilitar a identificação.
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 596/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
As demais deliberações constam dos documentos nº 00100.116062/2019-22 e nº
00100.119464/2019-89.
A minuta de edital consolidada foi acostada ao documento nº 00100.129696/201945.
Posto isso, em conformidade com o disposto na Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13/2018 do Senado Federal, sugerimos submeter
os autos à consideração da Diretoria-Geral para:
a) Deliberação quanto ao retorno dos autos à ADVOSF;
b) Aprovação do novo Termo de Referência ajustado, acostado ao NUP
00100.128362/2019-54; e
c) Aprovação da minuta de edital de pregão eletrônico, constante do documento
nº 00100.129696/2019-45, nos termos propostos.
Atenciosamente,
(Assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À consideração do Sr. Diretor da SADCON.
Em 09/09/2019.
(Assinado eletronicamente)
Karina França Caxito
Coordenadora da COATC em exercício
De acordo.
À DGER, para deliberação.
(Assinado eletronicamente)
Rodrigo Galha
Diretor da SADCON
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Diretoria-Geral
Processo nº 00200.016729/2018-89

Assunto: Solicita reanálise jurídica de
minuta de edital do Pregão Eletrônico nº
083/2019.

Senhor Advogado-Geral,

Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP
e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos.

O Edital do Pregão Eletrônico nº 083/2019 sofreu impugnação no que
se refere às especificações técnicas do aparelho celular tipo 3.
A SADCON, pelo Memorando nº 596/2019 – COATC/SADCON (doc.
nº 00100.129703/2019-17) expõe as providências que foram tomadas.
Diante disso, submeto o processo, em especial, a nova minuta de edital1
de Pregão Eletrônico, à nova análise dessa douta ADVOSF, com amparo no art. 38,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

Brasília, 10 de setembro de 2019.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral

1

NUP 00100.129696/2019-45
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SENADO FEDERAL
Advocacia
Núcleo de Processos de Contratações

PARECER Nº 649/2019-ADVOSF
Processo nº 00200.016729/2018-89
Minuta de edital de licitação, na
modalidade pregão eletrônico, do tipo
menor preço global, para contratação
de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares
em comodato. Análise Jurídica. Pela
aprovação, com recomendações.

Senhor Coordenador-Geral,
Trata-se de processo administrativo encaminhado a esta
Advocacia para análise da minuta de edital de licitação, na modalidade
pregão eletrônico, do tipo menor preço global, tendo como objeto a
contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato.
O Documento de Oficialização de Demanda nº 0610/2018 e
o Termo de Referência que serviram de base para a elaboração da
minuta de edital ora em apreço constam, respectivamente, dos
documentos nos 00100.133501/2018-81 e 00100.087563/2019-94.
De acordo com o mencionado Termo de Referência
(documento nº 00100.086581/2019-59), a contratação do referido objeto
tem por objetivo “gerar as especificações técnicas para a substituição do
objeto do Contrato nº 009/2019, em virtude do fim de sua vigência em
14/1/2020. Trata-se de um serviço imprescindível para o bom
desempenho das atividades parlamentares, tendo em vista que a
conexão a qualquer tempo e em qualquer lugar é uma necessidade
premente da forma de se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada
vez mais o Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente
suportados em meio digital, o que corrobora a necessidade de
parlamentares e servidores terem à sua disposição serviços de
telecomunicações móveis capazes de suportar essa mudança de
paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia
móvel sobre a fixa”.
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Para essa finalidade, aduziu o órgão solicitante que a
contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração,
“pois busca ampliar a qualidade dos serviços prestados atualmente com
um custo menor adotando o modelo de pacote de serviços (ligações
locais e longa distância nacional não tarifadas utilizando o CSP da
operadora contratada). Tal modelo já é há muito tempo adotado no
varejo e no mercado corporativo, passando a ser utilizado também no
mercado governo, após o sucesso do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central de Compras do
MPOG”.
Após a realização de pesquisa de preços junto a empresas
do ramo, órgãos públicos, foi estimada uma despesa da ordem de
R$3.893.463,00 (três milhões oitocentos e noventa e três mil
quatrocentos e sessenta e três reais)1 para o período de 30 (trinta)
meses, devidamente consolidada na Planilha de Estimativas de
Despesas (documento nº 00100.059607/2019-96), realizada em
29/03/2019.
A pesquisa foi analisada e ratificada pela Coordenação de
Controle e Validação de Processos – COCVAP, em 03/05/2019
(documento nº 00100.063169/2019-61).
Assim, procedeu-se à elaboração da minuta de edital
(documento nº 00100.074177/2019-32). Antes de submeter a minuta à
análise do órgão solicitante, porém, determinou-se o encaminhamento
dos autos à Comissão Permanente de Licitação – COPELI para
apreciação (documento nº 00100.074185/2019-89), tendo realizado
apontamentos a serem observados durante o prosseguimento da
instrução (documento nº 00100.078336/2019-78).
Consta dos autos cópia da Portaria da Diretoria-Geral nº
2105, de 2018, por meio da qual foram designados os pregoeiros do
Senado Federal e equipe de apoio (documento nº 00100.095186/201886 via 157).
prestou

A Coordenação de Telecomunicações - COOTELE então
os
necessários
esclarecimentos
(documento
nº

1

O Termo de Referência esclarece que no item 8 – Reserva Orçamentária: “Tendo em vista que o serviço
de roaming internacional e voz e dados tem características peculiares de faturamento em moeda
estrangeira, os valores estimados para este serviço estão apresentados de forma global, sob a forma de
‘reserva orçamentária’, na planilha de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances
das operadoras durante a sessão de pregão”.
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00100.081623/2019-65), bem como procedeu à juntada de novas versão
do Termo de Referência (documento nº 00100.081601/2019-03).
A Coordenação de Apoio Técnico a Contratações – COATC
solicitou
complementação
de
informações
(documento
nº
00100.086085/2019-03), resultando no Termo de Referência (documento
nº 00100.086581/2019-59) e na minuta de edital (documento nº
00100.087563/2019-94).
Os autos vieram a esta Advocacia, resultando no Parecer nº
495/2019-ADVOSF (documento nº 00100.108813/2019-37) que teceu
algumas considerações acerca do processo, mas aprovou a minuta de
edital apresentada (documento nº 00100.087563/2019-94).
Na Informação nº 0454/2019 – COPAC/SAFIN (documento
nº 00100.112583/2019-19) há a informação que para o exercício de 2019
a reserva de recursos já está coberta pela nota de empenho nº
2019NE800284 e para os exercícios subsequentes informa que a
previsão dos recursos necessários constará das propostas orçamentárias
do Senado Federal.
No documento nº 00100.116062/2019-22, a Diretora-Geral
aprova o Termo de Referência (documento nº 00100.086581/2019-59), a
minuta de edital (documento nº 00100.113766/2019-43), autoriza a
despesa e designa o Serviço de Telecomunicações Móveis –
SETEMO/COOTELE/SPATR como órgão gestor do contrato.
No documento nº 00100.119464/2019-89, o PrimeiroSecretário autoriza a realização do pregão eletrônico.
No documento nº 00100.112012/2019-76 (VIA 014), consta a
Portaria da Diretoria-Geral nº 7.7473/2019 designando os pregoeiros e a
equipe de apoio.
A Diretoria-Geral informou que “o Edital do Pregão Eletrônico
nº 083/2019 sofreu impugnação no que se refere às especificações
técnicas do aparelho celular tipo 3” (documento nº 00100.130725/201911). A COATAC informou (documento nº 00100.129703/2019-17):
Retornaram os autos a esta COATC após a impugnação
do Edital do Pregão Eletrônico nº 083/2019 no que se
refere às especificações técnicas do aparelho celular tipo
3.
A Secretaria de Patrimônio - SPATR efetuou alterações
nas especificações solicitadas para o aparelho celular tipo
3, uma vez que o modelo anteriormente previsto não está
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sendo mais fabricado, e anexou um novo Termo de
Referência, documento nº 00100.128362/2019 - 54, o
qual, se entendido viável, deverá ser aprovado pela
Diretora - Geral , consoante art. 9, inciso IV do Anexo V
da Resolução nº 13/2018 do Senado Federal.
Impende assinalar que no que tange à pesquisa de
preços,
o
órgão
técnico
informou
(NUP
00100.128429/2019 - 51) que “Destaca - se que a
especificação atualizada não tem o condão de interferir na
pesquisa de preços realizada, tendo em vista que foi
mantida a “categoria” do aparelho, de modo que o custo
para seu fornecimento em comodato não seja alterado.”
Considerando que a questão acima se encontra restrita
ao juízo técnico do órgão que realizou a pesquisa de
preços, impende consignar, que a mencionada pesquisa
foi ratificada pela COCVAP, conforme Documento nº
00100.063169/2019 - 61, com validade até 27/10/2019.
Insta esclarecer que foram feitas algumas mudanças
redacionais no edital em relação às disposições dos itens
da minuta-padrão que foram alterados pela Comissão de
Minutas - Padrão, motivo pelo qual, pede - se à avaliação
da autoridade competente quanto à necessidade de
retorno dos autos à ADVOSF.

Por fim, foram os autos encaminhados novamente a esta
ADVOSF para análise acerca da regularidade jurídica da presente
contratação, em atendimento ao que determina o inciso VI do art. 38 da
Lei nº 8.666/93, bem como o art. 24 do Ato da Diretoria-Geral nº 09/2015.
É o relatório.
No Parecer nº 495/2019-ADVOSF foi feita a análise da
contratação em seus aspectos gerais, e como não houve alteração
substancial no processo, suas conclusões permanecem válidas.
Prosseguir-se-á apenas com a análise do novo Termo de Referência
(documento nº 00100.128362/2019-54) e na nova minuta de edital
(documento nº 00100.129696/2019-45)
No que tange à regularidade do Termo de Referência que
ampara a presente contratação (00100.128362/2019-54), tem-se que, do
ponto de vista formal, o referido documento atende as exigências
descritas no art. 11 do Ato da Diretoria-Geral nº 09/2015.
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Em relação à minuta de edital constante do documento nº
00100.129696/2019-45, consta questionamentos formulados pela
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações – COATC acerca
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA do ANEXO 4 – MINUTA
DE CONTRATO.
No Termo de Referência (documento nº 00100.128362/201954) o item 13. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA estabeleceu:
13.1. O contrato decorrente deste Termo de Referência
terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por
igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o
art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
13.2. Esse prazo de 30 (trinta) meses foi estipulado de
modo a permitir às operadoras de telefonia realizar a
amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem
que os preços dos serviços sejam onerados além do
necessário para a equalização dos investimentos
efetuados.
13.3. A caracterização do serviço objeto deste Termo de
Referência como sendo de prestação continuada se deve
à atual imprescindibilidade do serviço de telefonia móvel
como meio de comunicação, que, por suas características
únicas, pode ser utilizado a qualquer tempo e em
qualquer lugar, garantido agilidade no tratamento de
informações necessárias às atividades parlamentares.
13.4. Caso as partes não se interessem pela prorrogação
do contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo,
120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência
contratual.
13.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente.

Sobre o tema, o Tribunal de Contas entende que é possível
estabelecer prazos superiores a doze meses para contratações de
serviços havendo a demonstração de vantagem econômica:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
representação, com pedido de cautelar suspensiva,
formulada pela SS Construtora Comércio e Serviços de
Construção Ltda. – EPP sobre possíveis irregularidades
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no edital do Pregão Eletrônico nº 26/2017 promovido pela
Superintendência Regional Sudeste I do Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS para a contratação de serviços
de limpeza, de conservação e higienização, de
copeiragem e recepção, além de serviços gerais;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
(...)
9.3.2. atente para a necessidade de, efetivamente,
demonstrar a vantagem econômica da eventual
contratação pela vigência de 60 meses, observando a
excepcionalidade desse procedimento, nos termos do art.
57, II, da Lei nº 8.666, de 1993;
(...)
(TCU Acórdão 9.873/2017, Relator Ministro André de
Carvalho, Segunda Turma)

Sendo assim, com base na justificativa da área técnica,
entende-se adequada a redação proposta CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
- DA VIGÊNCIA do ANEXO 4 – MINUTA DE CONTRATO.
Também não há objeção para o aumento de 90 (noventa)
para 120 (cento e vinte) dias para o prazo mínimo de manifestação de
desinteresse na prorrogação do contrato.
Quanto ao mais, verifica-se que os demais termos da minuta
se encontram de acordo com a legislação de regência e com o texto
padrão adotado pelo Senado Federal em licitações análogas,
constituindo, portanto, instrumento apto à sua finalidade.
Assim, desde que observadas as recomendações constantes
deste Parecer, a minuta poderá ser dada como aprovada, sem
necessidade de retorno a esta Advocacia.
É o Parecer.
Brasília, 9 de outubro de 2019.
ELY MARANHÃO FILHO
Advogado do Senado Federal

Praça dos Três Poderes – Senado Federal – Bloco 2 – 1º andar – Av. N2 – CEP 70165-900 - Brasília – DF
Telefone: 55 (61) 3303-4750 – Fax: 55 (61) 3303-2787 – advosf@senado.leg.br

6/7

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E841F2000031799E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.147276/2019-41

SENADO FEDERAL
Advocacia
Núcleo de Processos de Contratações

REF. PARECER Nº 649/2019-ADVOSF
Processo nº 00200.016729/2018-89

Geral.

Aprovo. Junte-se ao processo e encaminhe-se à DiretoriaBrasília, 9 de outubro de 2019.
ROBERCI RIBEIRO DE ARAUJO
Coordenador-Geral da Advosf
Processos Administrativos e de Contratações
OAB-DF nº 21.518
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Memorando nº 710/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 18 de outubro de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Encaminhamento ao órgão técnico para manifestação quanto à pesquisa de
preços.

Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivo.
Esclarece-se ao órgão técnico que a validade da pesquisa de preços (NUP
00100.059607/2019-96) expirará em 27/10/2019, consoante ratificação da COCVAP no
documento nº 00100.063169/2019-61.
Desta forma, como não há mais tempo hábil para a conclusão das etapas finais
do procedimento licitatório após a impugnação do edital anterior (envio para DGER para
aprovações e autorizações e para COPELI), sugere-se o encaminhamento dos autos ao órgão
técnico para manifestação quanto à referida pesquisa de preços, com as seguintes opções:
a) refazer a pesquisa de preços; ou
b) manifestar-se pela prorrogação do prazo da pesquisa, apresentando as
respectivas justificativas técnicas, com critérios técnicos e de mercado que
subsidiem a decisão da Diretoria-Geral acerca dessa prorrogação, conforme
Parágrafos 1º e 2º do art. 12-A do ADG nº 09/2015.
Caso a área técnica entenda que o atual valor estimado está em desacordo com o
mercado, uma nova pesquisa de preços deve ser realizada, observando o disposto no Capítulo
VI e nos arts. 11, II, “n”; 18, I, do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015 e proceder à respectiva
atualização do Termo de Referência, no tocante à estimativa de preços. E na hipótese de
realização de nova pesquisa de preços, os autos deverão ser encaminhados à COCVAP para
ratificação da pesquisa de preços.
O Termo de Referência com a atualização da estimativa de preços, deverá ser
encaminhado à COATC, para o email coatc@senado.leg.br, em formato Word.
Após, o processo em questão deverá retornar à COATC, para seu regular
prosseguimento.
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Memorando nº 710/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À SPATR, para manifestação quanto à prorrogação da pesquisa de preços ou realização de
nova pesquisa de preços.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Pesquisa de Preço

FONTE DE PESQUISA DE PREÇOS
Objeto: Prestação do SMP
Data: 29 de março de 2019

Processo: 00200.016729/2018-89

Empresas consultadas para cotação que APRESENTARAM propostas:
Nº

Data

CNPJ

Nome do Fornecedor
e (ou) Empresa

DDD

Telefone

Fax

E-mail

61

991236299

-

hider@embratel.com.br

-

mario.bicalho@oi.net.br
carlos.kato@telefonica.com

Contato

1

25/10/19

02.558.157/0001-62

Claro Brasil

2

25/10/19

05.423.963/0001-11

Oi Móvel

61

34158867

3

25/10/19

02.558.157/0001-62

Telefonica Brasil

61

999860015

4

08/07/19

00.509.968/0001-48

Tribunal
Superior
do
Trabalho - Contrato PE035/2018 - 1º Aditivo

-

-

-

-

-

5

31/12/18

00.488.478/0001-02

Superior Tribunal de Justiça
- Contrato nº 88/2018

-

-

-

-

-

6

04/12/15

26.989.715/0050-90

Procuradoria
República 60/2015

-

-

-

-

-

Geral
da
Contrato nº

Hider Vinicius Goeking
Mario Lucio Bicalho
Carlos Eduardo Kato

1 empresa consultada para cotação NÃO APRESENTOU proposta (TIM Celular)

FONTES DE PESQUISA
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COTAÇÕES

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - VALORES UNITÁRIOS
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - VALORES UNITÁRIOS (R$)
Item

Discriminação do serviço (especificações)

Qtde.

Un.
Claro Brasil

Oi Móvel

Telefonica Brasil

Tribunal Superior do
Superior Tribunal de Procuradoria Geral
Trabalho - Contrato
Justiça - Contrato nº
da República PE-035/2018 - 1º
88/2018
Contrato nº 60/2015
Aditivo

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

549,80

650,00

209,99

NA

171,59

NA

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

487,90

450,00

140,00

98,89

NA

157,53

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

349,90

349,90

130,00

NA

NA

90,52

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

9,90

3,36

5,00

1,50

4,00

1,63

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

8,30

3,36

5,00

1,50

4,00

1,63

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

12,50

3,36

5,00

4,00

4,00

1,63

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

19,90

3,36

5,00

4,00

4,00

1,63

Legenda:

COTAÇÕES

N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.
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TOTAL MENSAL POR ITEM

Pesquisa de Preço

TOTAL MENSAL POR ITEM
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - TOTAL MENSAL POR ITEM (R$)
Item

Discriminação do serviço (especificações)

Qtde.

Un.
Claro Brasil

Oi Móvel

Telefonica Brasil

Tribunal Superior do Tribunal Superior do Tribunal Superior do
Trabalho - Contrato Trabalho - Contrato Trabalho - Contrato
PE-035/2018
PE-035/2018
PE-035/2018

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

46.733,00

55.250,00

17.849,15

NA

14.585,15

NA

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1)
e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

153.688,50

141.750,00

44.100,00

31.150,35

NA

49.621,95

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

104.970,00

104.970,00

39.000,00

NA

NA

27.156,00

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

4.950,00

1.680,00

2.500,00

750,00

2.000,00

815,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

1.660,00

672,00

1.000,00

300,00

800,00

326,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

1.250,00

336,00

500,00

400,00

400,00

163,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

995,00

168,00

250,00

200,00

200,00

81,50

314.246,50

304.826,00

105.199,15

-

TOTAL MENSAL

-

Legenda:

TOTAL MENSAL POR ITEM

N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.
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TOTAL 30 MESES POR ITEM

Pesquisa de Preço

TOTAL 30 MESES POR ITEM
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Preços dos fornecedores - TOTAL 30 MESES POR ITEM (R$)
Item

Discriminação do serviço (especificações)

Qtde.

Un.
Claro Brasil

1

2

3

4

5

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e
MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20 GB e
fornecimento de smartphone tipo 1 em comodato
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e
MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10
GB, com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai,
Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia,
Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca,
Portugal, França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e
da Europa)

Oi Móvel

Telefonica Brasil

Tribunal Superior do
Superior Tribunal de Procuradoria Geral
Trabalho - Contrato
Justiça - Contrato nº
da República PE-035/2018 - 1º
88/2018
Contrato nº 60/2015
Aditivo

2.550 Unidades

1.401.990,00

1.657.500,00

535.474,50

NA

437.554,50

NA

9.450 Unidades

4.610.655,00

4.252.500,00

1.323.000,00

934.510,50

NA

1.488.658,50

9.000 Unidades

3.149.100,00

3.149.100,00

1.170.000,00

NA

NA

814.680,00

15.000

Minutos

148.500,00

50.400,00

75.000,00

22.500,00

60.000,00

24.450,00

6.000

Minutos

49.800,00

20.160,00

30.000,00

9.000,00

24.000,00

9.780,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

3.000

Minutos

37.500,00

10.080,00

15.000,00

12.000,00

12.000,00

4.890,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

1.500

Minutos

29.850,00

5.040,00

7.500,00

6.000,00

6.000,00

2.445,00

9.427.395,00

9.144.780,00

3.155.974,50

-

TOTAL ANUAL

-

Legenda:
N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.

TOTAL 30 MESES POR ITEM
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ESTIMATIVA DE DESPESAS

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Prestação do SMP
Processo: 00200.016729/2018-89
Estatísticas das Cotações Obtidas
Qtde.

Un.

Preço Estimado (R$)

Item

Discriminação dos materiais (especificações)

1

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato

85

Unidades

171,59

379,90

395,35

240,23

61%

379,90

32.291,50

968.745,00

2

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 2 em comodato.

315

Unidades

98,89

157,53

266,86

186,18

70%

157,53

49.621,95

1.488.658,50

3

Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.

300

Unidades

90,52

239,95

230,08

139,29

61%

239,95

71.985,00

2.159.550,00

4

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça,
Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

500

Minutos

1,50

3,68

4,23

3,09

73%

3,68

1.840,00

55.200,00

5

Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

200

Minutos

1,50

3,68

3,97

2,52

63%

3,68

736,00

22.080,00

6

Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)

100

Minutos

1,63

4,00

5,08

3,80

75%

4,00

400,00

12.000,00

7

Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores)

50

Minutos

1,63

4,00

6,32

6,75

107%

4,00

200,00

6.000,00

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão Coef. Variação
(R$)
(1)

Unitário
(2)

Total Mensal

Total 30
Meses

157.074,45
4.712.233,50

TOTAL MENSAL ESTIMADO
TOTAL 30 MESES ESTIMADO
(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço Médio Unitário (PMU). É resultado da divisão entre o DP e o PMU.

(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes de igual
tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:

ESTIMATIVA DE DESPESAS

Pesquisa de mercado

Elaboração da planilha de cálculo

Responsável

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS
CHEFE DO SETEMO

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS
CHEFE DO SETEMO

MÁRCIO RODRIGO G. REIS
CHEFE DO SETEMO
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Márcio Rodrigo Guerra Reis
HIDER VINICIUS GOEKING <HIDER.GOEKING@embratel.com.br>
sexta-feira, 25 de outubro de 2019 09:51
Márcio Rodrigo Guerra Reis
m.reis@terra.com.br; Orlando Carneiro Silva
ENC: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Proposta Comercial SMP SENADO-OUT.pdf

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Prezado Marcio,
Segue orçamento em anexo.
Att.
Hider Vinicius Goeking
MERCADO EMPRESARIAL
Diretoria de Vendas Governo
T.: +55 61 2106-7389 C.: +55 61 99123-6299
hider.goeking@embratel.com.br
www.claro.com.br

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis [mailto:marcior@senado.leg.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 16:35
Para: HIDER VINICIUS GOEKING <HIDER.GOEKING@embratel.com.br>
Cc: JULIANA FRANCO JIBRAN HSIEH <JULIANA.HSIEH@embratel.com.br>; Orlando Carneiro Silva
<ORLANDOC@senado.leg.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO
DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prioridade: Alta

Prezado Hider,
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo
do Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com
base nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos
com os praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos
para a elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:
Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.
1
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Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).
Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 25/10/2019.
Atenciosamente,
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

*** Disclaimer Claro Brasil *** Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem conter
informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Não podem ser parcial ou totalmente reproduzidos sem o
consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso não autorizado deste e-mail ou seus anexos é proibida. Se
você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o remetente e apague-o imediatamente. A Claro Brasil, no
exercício do seu poder de direção, conforme disposto na legislação trabalhista em vigor, reserva-se o direito de
monitorar e auditar o envio e recebimento de mensagens por correio eletrônico. Todas as informações são de
propriedade da Claro Brasil, estando vetado o seu uso para fins que não atendam aos interesses da Empresa.
This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information which is
confidential and/or legally privileged. Should not be partly or wholly reproduced without consent of the owner. Any
unauthorized use of disclosure of this e-mail or its attachments is prohibited. If you receive this e-mail in error, please
immediately delete it and notify the sender by return e-mail. Claro Brasil, in the exercise of its power of direction, in
accordance with current labor legislation, reserves the right to monitor and audit the sending and receiving of
messages by electronic mail. All information is the property of Claro Brasil, being prohibited its use for purposes that
do not meet the interests of the Company.

2
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Proposta de Serviços de Telecomunicações

Brasília, 24 de outubro de 2019

Ao SENADO FEDERAL
Aos cuidados do Sr. Márcio Rodrigo Guerra Reis
Prezado,
Apresentamos nossa proposta para contratação de empresa para a prestação de
Serviço Móvel Pessoal (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, por um período de 30 meses.
PLANILHA DE PREÇOS
Item

1

2

3

4

5
6
7

Valor
Valor mensal Valor total (R$) com
Quant. unitário (R$)
(R$) com
impostos para 30
com impostos
impostos
meses

Descrição
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 ou tipo 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia de dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de 10 GB,
com fornecimento de SIM CARDs e modems 4G.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça,
Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália) –
minutos
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa) - minutos
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África) –
minutos
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores) - minutos

Observações

85

R$ 549,80

R$ 46.733,00

R$ 1.401.990,00

Referencial de aparelho: 70 iPhones
XR / 15 Galaxy S10+ (ambos com
capacidade de 128 Gb)

315

R$ 487,90

R$ 153.688,50

R$ 4.610.655,00

Referencial de aparelho: Samsung
Galaxy A50 / Lg G7 ThinQ /
Motorola One Vision (todos com
capacidade de 64 GB)

300

R$ 349,90

R$ 104.970,00

R$ 3.149.100,00

200 linhas apenas com o
fornecimento de SIM CARD e 100
com fornecimento de SIM CARD e
modem 4G

500

R$ 9,90

R$ 4.950,00

R$ 148.500,00

200

R$ 8,30

R$ 1.660,00

R$ 49.800,00

100

R$ 12,50

R$ 1.250,00

R$ 37.500,00

50

R$ 19,90

R$ 995,00

R$ 29.850,00

R$ 314.246,50

R$ 9.427.395,00

Valor total

Observação 1 – previsão de troca de 100% dos aparelhos tipo 1 e tipo 2 no
meio do contrato – 15 meses
Observação 2 – previsão de troca de 70% dos aparelhos tipo 3 no meio do contrato – 15
meses
Att.

Claro Brasil
SCS Qd. 5 Bloco D, 3º andar - Brasília - CEP: 70.328-900
CNPJ: 40.432.544-0001-47
T.: 61 2106.7389
hider.goeking@embratel.com.br
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Márcio Rodrigo Guerra Reis
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Mario Lucio Da Silveira Bicalho <mario.bicalho@oi.net.br>
sexta-feira, 25 de outubro de 2019 16:13
Márcio Rodrigo Guerra Reis
RES: SENADO FEDERAL - PROPOSTA DE PREÇOS - TELEFONIA MÓVEL - OI
MÓVEL S/A
Proposta_Preços_Senado Federal_DF_SMP_VF.pdf

Prezado Marcio,
Segue conforme solicitado.
Obrigado.
Mario Lucio Da Silveira Bicalho
Executivo de Negócios Nacional
Corporativo Governo Federal
(014 61) 3415- 8867
(014 61) 98594 2788
mario.bicalho@oi.net.br

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 17:09
Para: Mario Lucio Da Silveira Bicalho <mario.bicalho@oi.net.br>
Assunto: ENC: SENADO FEDERAL - PROPOSTA DE PREÇOS - TELEFONIA MÓVEL - OI MÓVEL S/A
Conforme conversamos
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: Diego Henrique Duque [mailto:diego.duque@oi.net.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2019 08:23
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Cc: Mario Lucio Da Silveira Bicalho <mario.bicalho@oi.net.br>
Assunto: RES: SENADO FEDERAL - PROPOSTA DE PREÇOS - TELEFONIA MÓVEL - OI MÓVEL S/A
Prezado Márcio, bom dia.
1
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Segue em anexo, a proposta orientativa de preços, para os serviços de telefonia móvel.
FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO!
À disposição.
Atenciosamente,
Diêgo Henrique Duque
Analista Comercial III
Negócios B2B
(61) 98491-9494
diego.duque@oi.net.br
SCN, Quadra 02 Bloco F Térreo - Ed. Estação Telefônica Centro-Norte - Brasília DF - CEP: 70712-906

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis [mailto:marcior@senado.leg.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2019 15:04
Para: Mario Lucio Da Silveira Bicalho <mario.bicalho@oi.net.br>
Cc: Davi Bertucci <davib@oi.net.br>; mr.reis@terra.com.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prioridade: Alta

Prezado Mario,
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo
do Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com
base nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos
com os praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos
para a elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:
Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.
Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).
Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 29/3/2019.
Atenciosamente,
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
2
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Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater confidencial,
nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o destinatario ou pessoa
autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos.
Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a
este e-mail e em seguida apague-a.
Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater confidencial,
nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o destinatario ou pessoa
autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos.
Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a
este e-mail e em seguida apague-a.
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PROPOSTA ORIENTATIVA DE PREÇOS
Ao
Senado Federal no Distrito Federal
A/C do Senhor Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço.

Prezado Senhor Márcio,
Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a contratação de serviço móvel pessoal
(SMP), na forma de telefonia celular e acesso à internet, com fornecimento de aparelhos e acessórios,
conforme tabela abaixo:

Item

Descrição

1

Assinatura
mensal de
linha de voz,
com ligações
locais (VC1) e
LDN (VC2 e
VC3)
ilimitadas,
envio de
SMSs e
MMSs
ilimitados,
acesso à
caixa postal /
secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia de
dados de 20
GB e
fornecimento
de
smartphone
tipo 1 em
comodato.

Valor
Valor total
mensal (R$)
(R$) com
Quantidade
com
impostos para
impostos
30 meses

85

R$ 55.250,00

Observações

R$
1.657.500,00
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2

3

4

Assinatura
mensal de
linha de voz,
com ligações
locais (VC1) e
LDN (VC2 e
VC3)
ilimitadas,
envio de
SMSs e
MMSs
ilimitados,
acesso à
caixa postal /
secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia de
dados de 10
GB e
fornecimento
de
smartphone
tipo 2 em
comodato.
Assinatura
mensal de
linha de
dados, com
franquia de
10 GB, com
fornecimento
de SIM
CARDs e
modems 4G.
Ligações LDI Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai, EUA
(exceto Havai
e Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,

315

R$
141.750,00

R$
4.252.500,00

300

R$
104.970,00

R$
3.149.100,00

500

R$ 1.680,00

R$ 50.400,00

200 linhas apenas com o
fornecimento de SIM CARD e
100 com fornecimento de SIM
CARD e modem 4G
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5

6

7

Dinamarca,
Portugal,
França,
Espanha,
Itália, Reino
Unido,
Irlanda,
Alemanha,
Suíça, Grécia,
Israel, Japão,
Coréia do
Sul, China e
Austrália)
Ligações LDI Região II
(Demais
países das
Américas e
da Europa)
Ligações LDI Região III
(Demais
países da
Ásia e África)
Ligações LDI Região IV
(Demais
países da
Oceania e
territórios
não listados
nas regiões
anteriores)
Valor total

200

R$ 672,00

R$ 20.160,00

100

R$ 336,00

R$ 10.080,00

50

R$ 168,00

R$ 5.040,00

R$
304.826,00

R$
9.144.780,00

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos
sociais, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas;
**Será necessário que o Edital permita a participação de Empresas em Regime de Consórcio, mesmo
que estas sejam do mesmo Grupo Controlador;
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação;
Prazo de Entrega dos Serviços: 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Contrato;
Prazo Contratual: 30 (trinta) meses, a partir da data de assinatura do Contrato.
Dados da Empresa:
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O Serviço Móvel Pessoal (SMP) será prestado pelo Consórcio formado pelas seguintes empresas:

Dados dos Representantes Legais que irão assinar o Termo de Contrato:
Carlos Alberto da Costa Barbosa, Brasileiro, casado, Gerente de Vendas, Documento de Identidade
do Representante: 3041967 SSP/DF e CPF do Representante: 208.353.021-72; e Mário Lúcio da
Silveira Bicalho, Brasileiro, casado, Executivo de Negócios, Documento de Identidade do
Representante: 388690 SSP/MG e CPF do Representante: 232.528.396-87.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio dos
telefones (061) 3415-8867 – e-mail: mario.bicalho@oi.net.br – Mário Lúcio Bicalho – Executivo de
Negócios Governo Federal ou (61) 984919494 – e-mail: diego.duque@oi.net.br – Diego Duque - Analista
Comercial.
Brasília, 25 de outubro de 2019.
Atenciosamente,
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Márcio Rodrigo Guerra Reis
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
sexta-feira, 25 de outubro de 2019 12:27
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Orlando Carneiro Silva
RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Pedido de Orçamento - SMP_Tabela_2019_10_23_v2.pdf

Bom dia, segue nova versão com o valor mensal corrigido.

Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
 Cel.: +55 61 99986-0015

De: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida
Enviada em: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 11:09
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Cc: Orlando Carneiro Silva <ORLANDOC@senado.leg.br>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Bom dia @Márcio Rodrigo Guerra Reis, segue cotação no anexo.

Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
 Cel.: +55 61 99986-0015

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 16:34
Para: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
Cc: Orlando Carneiro Silva <ORLANDOC@senado.leg.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO
DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prioridade: Alta

Prezado Kato,

1
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Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo
do Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com
base nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos
com os praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos
para a elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:
Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.
Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).
Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 25/10/2019.
Atenciosamente,
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição
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Secretaria de Patrimônio - SPATR

Brasília, 25 de outubro de 2019.
Prezado(a) Senhor(a),
Favor preencher o formulário abaixo com orçamento para contratação de empresa para a prestação de Serviço Móvel Pessoal (voz e dados), nas modalidades
SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30 meses, com vistas à substituição do Contrato nº 0009/2015, que terá sua
vigência encerrada em 14/1/2020.
EMPRESA: TELEFONICA BRASIL S/A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

TELEFONE: (61) 999860015

FAX:

CONTATO:
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA
Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
+55 61 99986-0015
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item

Descrição

Quant.

Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
1 (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e
85
MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária

Valor unitário
(R$) com
impostos
R$ 209,99

Valor mensal
(R$) com
impostos
R$ 17.849,15

Valor total (R$)
com impostos
para 30 meses
R$ 535.474,50

Observações

Referencial de aparelho: 70 iPhones XR / 15 Galaxy S10+ (ambos
com capacidade de 128 Gb)

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
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Secretaria de Patrimônio - SPATR

2

3

4

5
6
7

eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20 GB e
fornecimento de smartphone tipo 1 ou tipo 2 em
comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e
MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia de
10 GB, com fornecimento de SIM CARDs e modems
4G.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai,
Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá,
Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, Austria,
Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália) – minutos
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas
e da Europa) - minutos
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e
África) – minutos
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões anteriores) - minutos
Valor total

R$ 140,00

R$ 44.100,00

R$ 1.323.000,00

Referencial de aparelho: Samsung Galaxy A50 / Lg G7 ThinQ /
Motorola One Vision (todos com capacidade de 64 GB)

R$ 130,00

R$ 39.000,00

R$ 1.170.000,00

200 linhas apenas com o fornecimento de SIM CARD e 100 com
fornecimento de SIM CARD e modem 4G

R$ 5,00

R$ 2.500,00

R$ 75.000,00

200

R$ 5,00

R$ 1.000,00

R$ 30.000,00

100

R$ 5,00

R$ 500,00

R$ 15.000,00

50

R$ 5,00

R$ 250,00

R$ 7.500,00

315

300

500

R$ 3.155.974,50

Observação 1 – previsão de troca de 100% dos aparelhos tipo 1 e tipo 2 no meio do contrato – 15 meses
Observação 2 – previsão de troca de 70% dos aparelhos tipo 3 no meio do contrato – 15 meses
Desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos o retorno com o orçamento,

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
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Secretaria de Patrimônio - SPATR

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço - SETEMO
Gestor do Contrato nº 9/2015

E-mail: marcior@senado.gov.br
Tel.: (61) 3303-1222
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'

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

)

'

CONTRATO PE-035/2018 - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, ROAMING NACIONAL

...

E ROAMING INTERNACIONAL, NO SISTEMA
DIGITAL PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE
DISPOSITIVOS

MÓVEIS.

(Processo

TST

N.0

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

502.147/2018·5).

O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 0

00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, Brasília, DF, CEP
70070-600, telefone geral (61) 3043-4300, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste
ato representado pelo Diretor-Geral da Secretaria, GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO, e a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 02.558.157/0001-62, com sede na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos, n° 1376, Cidade Monções, São Paulo, SP, CEP 04571-936, e filial no SCS quadra

2, n° 226, edifício Vivo, Brasília, DF, CEP 70.312-900, telefone (61) 3962-7616/99304-3948, e-mail
virginia.lins@telefonica.com,

doravante

denominada

simplesmente

CONTRATADA,

neste

ato

representada pelos Procuradores, FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES, portador do RG n° 1.158.676 SSP/DF
e CPF n° 490.603.251-68 e FAUSTO LUIZ MARTINS PIRES JUNIOR, portador do RG n° 3.266.623-2
IFP/RJ e CPF no 436.242.437-72, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico n. 0 035/2018,
publicado no Diário Oficial da União do dia 7 de junho de 2018, e a respectiva homologação, que consta
no Processo Administrativo TST n. 0 502.147/2018-5, celebram o presente contrato, observando-se as
normas constantes na Lei Complementar n. 0 123/2006, nas Leis n.0 8.666/93, 10.520/2002, 8.078/90 e

9.784/99 e nos Decretos n. 0 5.450/2005 e 8.538/2015, e ainda, mediante as cláusulas a seguir
enumeradas.
CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO
O objeto deste contrato é a prestação de serviço móvel pessoal, roaming nacional e
roaming internacional, no sistema digital pós-pago, com fornecimento de dispositivos em comodato, nos
termos e condições constantes neste contrato, seus anexos e no edital.
Item

2

Especificação
SMP - (Serviço Móvel Pessoal): para comunicação de voz e dados,
originados em terminais móveis com tecnologia digital, com as
características de serviço pós-pago, para prestação de serviço nas áreas
com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo
de roaming de voz e dados (nacional e internacional), com os serviços
definidos neste contrato e outros servi os definidos no re ulamento do
SMP LDN- (Serviço Móvel Pessoal): Prestação de serviço telefônico na
modalidade Longa Distância Nacional, por meio de ligações telefônicas
originadas dos terminais móveis e destinadas a linhas fixas/móveis
situadas em todas as regiões do Plano Geral de Outorgas,
re ulamentado ela ANATEL, inclusive chamados do ti o 0300.

Valor total R$

397.375,45

29.486,30
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3

SMP LDI - (Serviço Móvel Pessoal): Prestação de Serviço Telefônico na
modalidade Longa Distância Internacional, com uso de auxílio de
operador ou não, por meio de ligações telefônicas originadas dos
terminais móveis (SMP) e destinadas a linhas fixas e móveis localizadas
nos países em que exista acordo de interconexão das redes.
Valor Total

11.688,50

438.550,25

Subcláusula primeira. As especificações técnicas do objeto constam nos anexos deste
contrato:
I.

Anexo I - Especificações técnicas para prestação do Serviço Móvel Pessoal;

11.

Anexo 11 - Características técnicas e condições para o fornecimento dos dispositivos
móveis;

111.

Anexo 111 - Perfil de tráfego e preços propostos.
Subcláusula segunda. Do regime de contratação: o objeto do presente instrumento

será executado por empreitada por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n. 0 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA· DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato será a partir da assinatura até de 12 (doze) meses, a
contar do recebimento definitivo da portabilidade numérica, e poderá ser prorrogado mediante termo
aditivo por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 {sessenta) meses, com fundamento no art. 57,
inc. 11, da Lei n. 0 8.666/93.
Subcláusula primeira. A pelo menos cento e vinte dias do término da vigência deste
instrumento, o Contratante expedirá comunicado à Contratada para que esta manifeste, dentro de três dias
contados do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação do contrato.
Subcláusula segunda. Se positiva a resposta, o Contratante providenciará, no devido
tempo, o respectivo termo aditivo.
Subcláusula terceira. A resposta da Contratada terá caráter irretratável, portanto ela não
poderá, após se manifestar num ou noutro sentido, alegar arrependimento para reformular a sua decisão.
Subcláusula quarta. Eventual desistência da Contratada após a assinatura do termo
aditivo de prorrogação ou mesmo após sua expressa manifestação nesse sentido merecerá do
Contratante a devida aplicação de penalidade, nos termos do caput da cláusula treze deste contrato.
Subcláusula quinta. Para fins de prorrogação a Contratada deverá comprovar todas as
condições de habilitação exigidas na licitação, bem como atualizar a declaração apresentada no momento
da assinatura do contrato, a qual deverá ser novamente firmada por todos os sócios que compõem o
quadro societário da empresa, a fim de resguardar este órgão quanto à prática de nepotismo vedada pela
Resolução n° 7, de 18/10/2005, com as alterações introduzidas pela Resolução 229, de 22/06/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA· DO VALOR
O valor anual estimado total deste contrato é de R$ 537.478,25

y
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Subcláusula segunda. O valor anual estimado deste contrato para os itens 01, 02 e 03 é
de R$ 438.550,25.
Subcláusula terceira. Os valores totais e os valores unitários (por item/serviço) estão
discriminados nas planilhas de custos e formação de preços constante no Anexo 111 deste contrato.
Subcláusula quarta. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de impostos,
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

taxas, fretes e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste
contrato.
CLÁUSULA QUARTA • DO REAJUSTE
As tarifas constantes do Plano Básico de Serviços ou no Plano Alternativo serão
reajustadas por autorização da Agência Nacional de Telecomunicações· ANATEL, devendo o Contratante
pagar os novos valores independentemente de formulação de Termo Aditivo, mantendo-se as deduções
relativas aos descontos ofertados pela Contratada.
CLÁUSULA QUINTA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados ao Contratante, programa de trabalho 02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa
3.3.90.40, nota de empenho 2018NE000975, emitida em 08/06/2018.
CLÁUSULA SEXTA- DOS PRAZOS
A Contratada deverá cumprir prazo para habilitação das linhas e entrega dos dispositivos
móveis de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço pela Unidade
Administrativa Competente do TST, de acordo com a demanda apresentada.
Subcláusula primeira. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem
prorrogação nos casos e condições especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter
excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com antecedência
mínima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela
Contratada.
Subcláusula segunda. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o
seguinte endereço: Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08, lote
1, Bloco A, sala T-18, Brasília-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4096, e-mail: sgcon@tst.jus.br.
Subcláusula terceira. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do
Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA· DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução do objeto deste contrato será fiscalizada por um servidor, ou comis No de

r:t;..

\.

~

·~~

servidores, designados pela Administração, doravante denominado Fiscalização
. autorid
f.
"
exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratua , ~

y

/-- o:'::·:
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Subcláusula primeira. São atribuições da Fiscalização, entre outras:
I. acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as
11.

ocorrências verificadas;
solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as
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providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar
aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;
111.

notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

IV.

manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se registrem as
ocorrências ou os serviços descritos de forma analítica;

V.

propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à Coordenadoria
de Material e Logística - CMLOG os documentos necessários à instrução de
procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.

Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.
CLÁUSULA OITAVA· DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS E DISPOSITIVOS
O serviço objeto da presente licitação será recebido da seguinte forma:
I.

definitiva, mediante termo circunstanciado, em até dez dias úteis, condicionado a
apresentação da nota fiscal e a verificação mensal da perfeita execução das
obrigações contratuais.

Os dispositivos móveis, fornecidos em regime de comodato, serão recebidos das
seguintes formas:

I.

provisória, imediatamente após a entrega dos aparelhos, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade;

11.

definitiva, em até dez dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da

perfeita execução das obrigações contratuais.
A portabilidade numérica será recebida da seguinte forma:

I.

definitiva, em até dez dias úteis, após a verificação da perfeita execução das
obrigações contratuais.

Subcláusula primeira. Os serviços prestados em desconformidade com o especificado
neste contrato, no instrumento convocatório ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou
totalmente, conforme o caso, e a Contratada será notificada e obrigada a refazê-los a suas expensas, no
prazo contratual estabelecido, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.
Subcláusula segunda. A notificação referida na subcláusula anterior suspende os prazos
de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.
~::..----~~

..
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Subcláusula terceira. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a
qualidade de cada dispositivo fornecido e estará obrigada a repor aquele que apresentar defeito no prazo
estabelecido pelo Contratante.
Subcláusula quarta. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem a ético-profissional pela perfeita execução
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei.
CLÁUSULA NONA· DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, em até dez
dias úteis após o recebimento definitivo de cada mês, mediante apresentação das notas fiscais
devidamente atestadas pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições
elencados na legislação aplicável.
Subcláusula primeira. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e neste
contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, na
Coordenadoria de Material e Logística, situada no SAFS, quadra 8, lote 1, bloco A, térreo, sala T18, CEP
70070-600, Brasília-DF, (61) 3043-4080.
Subcláusula segunda. A Nota Fiscal deverá corresponder ao objeto entregue e a
Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, deverá notificar
a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento.
Subcláusula terceira. A Contratada deverá prestar todos os serviços solicitados por meio
da ordem de serviço, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento
total da obrigação.
Subcláusula quarta. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada
apresente, no ato de assinatura deste contrato, declaração de que é regularmente inscrita no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme exigido no inciso XI do art. 4° e modelo constante no
anexo IV da Instrução Normativa RFB n. 0 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
Subcláusula quinta. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o
valor devido entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento,
excluídos os períodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas, previstos neste
contrato, e utilizará o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor
acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, pelo
atraso no pagamento.
CLÁUSULA DEZ· DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução deste contrato, a Contratada se obriga a envidar todo o empenho nece
ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, ainda, a:

~\.,..

~
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I.

executar os serviços objeto desta licitação na forma e nos prazos estipulados
neste contrato;

11

Item
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1
2

3
4

5

6

7

Etapa
Assinatura do
contrato
Emissão da
ordem de
serviço
Entrega dos
aparelhos
Entrega dos
MicroSim de
Voz
Entrega dos
MicroSim de
Dados
Portabilidade
numérica
apenas para
linhas de voz em
operação
Vigência do
Contrato

. as e apas de .1mp1an
I taçao,
~
.
cumpnr osprazos re Iat1vos
con orme quadroa ba1xo:
·.··Prazo
Responsável
Quando
Marco inicial da
Após publicação do resultado da
CLCON
implantação
Licitação
STELECOM

Após a assinatura do Contrato

Imediato

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Após o recebimento da OS

30 dias corridos

Contratada

Deve ser agendada após a
entrega dos aparelhos
juntamente com os MicroSim de
Voz

Até 10 dias corridos a
contar da entrega
relativa ao item 4

A contar do recebimento
definitivo

A vigência terá início no
dia do recebimento
definitivo da
portabilidade numérica

CLCON

a. a entrega dos aparelhos deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada;
b. a entrega dos MicroSim com suas respectivas linhas de Voz deverá ocorrer no
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. A Contratada deverá atentar para a
relação das linhas de Voz que passarão pelo processo de portabilidade e
estarão listadas na Ordem de Serviço;
c. a entrega dos MicroSim com suas respectivas linhas de Dados deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. Essas linhas são novas e não
passarão pelo processo de Portabilidade;
d. a Portabilidade deverá ser agendada depois que todos os aparelhos e
MicroSim forem entregues ao Contratante com a devida ciência da Equipe de
Fiscalização do Contrato;
e. a ordem de serviço será composta das seguintes informações:
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Descrição dos Serviços
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Assinatura Básica de Voz
Assinatura Básica de Voz
Assinatura Básica de conversação intragrupo
Gestão e Controle das Linhas
Gestão de Dispositivos (MDM)

Quantidade
Contratada
130
130
130
180

Habilitação
Inicial
116
5
121
121
168

Requer
Portabilidade
SIM
NAO
NÃO
NAO
NAO

ii - relação dos tipos de aparelhos Smartphones e suas respectivas
Item
1
2
3
4
5

quan fd
1 ades a serem fornec1'd as con farme quadro:
Tipo de Dispositivo
Aparelho
Modelo de Referencia
1-A
APPLE
IPHONE 8
1-B
SAMSUNG
GALAXY 88
1-C
SAMSUNG
GALAXY NOTE 8
MOTOROLA
MOTOG5
11
111
LG
LG K4

Quantidade
33
11
2
26
49

iii- relação com as quantidades das novas linhas de dados para Tablet. Cada
Item
6
7

r1n ha devera v1r acompan hada de seu res~ecr1vo Tablet con ~arme quadro:
Tipo de Dispositivo
Aparelho
Quantidade
Modelo de Referencia
IV-A
APPLE
IPAD Air2
22
IV-B
SAMSUNG
GALAXY TAB 82
25
iv- relação com as quantidades das novas linhas de dados para Modem. Cada

v - do total de linhas e aparelhos contratados, restará uma reserva técnica que
poderá ser habilitada a qualquer momento mediante nova ordem de serviço
.
con farme o qua droa ba1xo:
Reserva
Quantidade
Descrição dos serviços
Contratada
Técnica
Assinatura Básica de Voz
130
9
Assinatura Básica de conversação intragrupo
130
9
Gestão e Controle das Linhas
130
9
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
4
50
(SMARTPHONE) com no mínimo 20 GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
5
80
(SMARTPHONE) com no mínimo 10GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (MODEM)
50
8
com no mínimo 20GB de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (TABLET)
50
3
com no mínimo 20GB de dados.
f. considerando a Resolução no 460, de 19/03/2007, da ANATEL - Agência
Nacional de Telecomunicações, que trata da portabilidade numérica, o
Contratante poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade
numérica, devendo manter os números utilizados pelo Contratante, e
f< A C"

para aquela, e independentemente da operadora

~~·

serv1ç a

"
Oo"l
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atualmente vinculado. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis, estabelecido pela ANATEL, para a realização deste serviço, após a
liberação dos números pela operadora de origem.
111.

apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, o consultor
de relacionamento (nome completo, telefone e e-mail) para tratar assuntos
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técnicos e administrativos diretamente com a equipe de fiscalização do contrato
do TST;
a. o consultor de relacionamento irá tratar de ocorrência de portabilidade
numérica, um analista técnico/administrativo com autonomia para dar tratativa
ao processo de registro do número portado junto ao novo detentor (pessoa
física). Esse procedimento, quando aplicado, abrangerá apenas os Ministros e
Ex-Ministros do Tribunal. A atuação desse analista deverá se encerrar após a
conclusão de todo o processo de portabilidade.
IV.

cumprir, para os atendimentos técnicos em caso de defeito nas linhas telefônicas,
os seguintes prazos:
a. iniciar o atendimento em, no máximo, quatro horas, contadas a partir da
comunicação do problema.
b. solucionar o problema em no máximo 72 (setenta e duas) horas, contadas a
partir do início do atendimento.
c. os chamados técnicos e os atendimentos técnicos deverão ser realizados
durante as 24 (vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana.

V.

fornecer um número de telefone, de Brasília ou 0800, para abertura dos
chamados técnicos;
a. a Contratada deverá fornecer, para cada chamado aberto, um número de
registro para acompanhamento, juntamente com a identificação do empregado
que o recebeu.

VI.

comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente à
execução dos serviços, bem como atender prontamente às suas observações e
exigências e prestar os esclarecimentos solicitados;

VIl.

cumprir todos os requisitos descritos neste contrato e no edital, responsabilizandose pelas despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais
gastos relacionados com a equipe técnica, sem qualquer custo adicional para o
Contratante.

VIII.
IX.

respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações
solicitadas por ele, relativas ao cumprimento deste contrato.
guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem
como de toda e qualquer documentação gerada, reconhecendo serem esses de

y

propriedade e uso exclusivo do Contratante, sendo vedada, à Contratada, sua

{J.

fl~v
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X.

utilizar padrões definidos em conjunto com o Tribunal (nomenclaturas,

XI.

metodologias, etc.).
manter o Contratante informado quanto a eventuais mudanças de endereço,

XII.

telefone, fax e e-mail;
manter, durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

XIII.

exigidas;
responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não
têm nenhum vínculo empregatício com o TST;

XIV.

responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao
TST ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeita.

Subcláusula primeira. A Contratada deverá apresentar as Notas Fiscais/Faturas
correspondentes aos serviços objeto deste contrato atendendo as seguintes solicitações:
I.

em arquivo PDF Pesquisável, ou seja, OCR (Optical Character Recognition)
tecnologia que permite reconhecer caracteres de texto em imagens,
transformando-os em texto editável, com marcadores (bookmarks) para cada
acesso móvel (linha celular) e disponibilizar por meio da web ou mídia eletrônica;
a. detalhamento com quebra de página para cada acesso móvel (linha celular)
inclusive com as chamadas locais indicando valores cobrados no processo
licitatório;
b. em arquivo TXT separado por vírgula e obedecendo ao layout FEBRABAN
versão 3 ou superior e disponibilizar por meio da web ou mídia eletrônica;
c. não há necessidade de entregar as contas em papel.

Subcláusula segunda. A utilização de serviços de outras empresas de telefonia visando
a atender demandas de interconexão, roaming nacional e roaming internacional é algo inerente ao
modelo de mercado, não sendo possível definir qual o nível de interação entre as empresas, uma vez
que a questão envolve muitas variáveis, tais como operadora, local, tecnologia utilizada, origem e destino
da conexão, localização e particularidades do órgão Contratante, dentre outras. Para fins do presente
contrato, o uso desses serviços não será entendido como subcontratação.
Subcláusula terceira. Em qualquer hipótese de uso de serviços de terceiros, permanece
a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades das demais empresas,
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

y

1\Adm\clcon apoio\2018\lnstrumentos Contratuais\Contratos\Contratos\2018contratoPEOJ5 • 502.147·2018·5. TELEFONICA. servico móvel pessoal.docx rc
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3A23C0590031FD24.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.155599/2019-16 - 00100.155599/2019-16-7 (ANEXO: 007)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Subcláusula quarta. A Contratada não será responsável:
I.

por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior;

11.

por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos

neste contrato ou no edital.
Subcláusula quinta. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
CLÁUSULA ONZE· DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
I.

proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionários da Contratada às
dependências do TST, relacionadas à execução do objeto deste contrato;

11.

promover os pagamentos nas condições e prazo estipulados; e

111.

fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas as obrigações
contratuais. Os requerimentos deverão ser protocolizados ou enviados por
correspondência para o Protocolo Geral do TST, localizado no SAFS, quadra 08,
lote 1, bloco A, térreo, Brasília-DF, CEP 70.070-943.

CLÁUSULA DOZE • DA GARANTIA DO CONTRATO
Para segurança do Contratante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a
Contratada deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor [anual estimado/total] do contrato,
por uma das seguintes modalidades de garantia:
I.

caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

11.

seguro-garantia;

111. fiança bancária.
Subcláusula primeira. A Contratada deverá providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste contrato, prorrogáveis por igual
período a critério do Contratante desde que solicitado dentro do prazo inicial, sob pena de ser-lhe
imputada multa, conforme subcláusula primeira da cláusula treze.
Subcláusula segunda. É de inteira responsabilidade da Contratada a renovação da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações
contratuais.
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CLÁUSULA TREZE· DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
Fundamentado no artigo 28 do Decreto n. 0 5.450/2005, ficará impedido de licitar e
contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no edital, neste contrato e das demais
cominações legais, aquele que:

I.

deixar de entregar documentação exigida neste contrato;

11.

apresentar documentação falsa;

111.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

IV.

não mantiver a proposta;

V.

falhar ou fraudar na execução contratual;

VI.

comportar-se de modo inidôneo;

VIl.

fizer declaração falsa;

VIII.

cometer fraude fiscal.

Subcláusula primeira. No caso de atraso no cumprimento do prazo de apresentação da
garantia contratual, assinalado na subcláusula primeira da cláusula doze deste contrato, será aplicada
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, até o limite de 15% (quinze por
cento).
Subcláusula segunda. Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as
ocorrências serão registradas pelo Contratante, conforme o serviço prestado (SMP) que notificará a
Contratada, atribuindo

undo a tabela abaixo:

Realizar cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente I
Por evento.
,
Deixar de apresentar os arquivos digitais, nos formatos ora estabe1ec11jos1
a contratação, contendo todo o detalhamento das chamadas,
res unitários e total do
conforme contratado. Por evento.
de cumprir o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data
ntrega e a data de vencimento da Fatura ou Nota Fiscal de Serviços
lecomunicações, em arquivo digital nos formatos definidos ness
ntr<>t"'''"'O. Por
nto

0,3
1,0

1,0

0,3
0,3
0,3
0,3
1,O
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Subcláusula terceira. A cada registro de ocorrência, será apurado o somatório da
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador do
serviço (SMP). 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
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

imediatamente aplicada, observado o processo administrativo:

rado do mês de

Subcláusula quarta. Poderão ser aplicadas subsidiariamente as sanções de advertência,
suspensão e declaração de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 0 8.666/93.
Subcláusula quinta. A penalidade de multa prevista nas subcláusulas primeira e terceira
poderá ser substituída pela penalidade de advertência, tendo em vista as circunstâncias da execução
contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei.
Subcláusula sexta. 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.
Subcláusula sétima. A não manutenção de todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação poderá resultar na rescisão deste contrato, além das penalidades já
previstas em lei, caso a Contratada não regularize a situação no prazo de 30 dias.
Subcláusula oitava. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos
devidos pelo Contratante, da garantia contratual ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
Subcláusula nona. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e a sua
aplicação será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na forma da
lei.

Y
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CLÁUSULA QUATORZE· DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA
A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente habilitada à
assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato,

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUINZE • DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei
n. 0 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS • DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste
instrumento, na Lei n. 0 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as
alterações contratuais que julgarem convenientes.
CLÁUSULA DEZESSETE • DA RESCISÃO
Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80, da Lei n. 0 8.666/93.
CLÁUSULA DEZOITO • DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE
A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua
qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em
cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão deste contrato.
Subcláusula única. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do
Contratante à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua
atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações
cabíveis.
CLÁUSULA DEZENOVE· DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS
Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por
fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja
solução se buscará mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA VINTE • DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões
alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no capuf desta cláusula, o Co
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Subcláusula segunda. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos
que, em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de
atividades específicas do cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou autorizações excepcionais

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

constantes nestas disposições finais.
Subcláusula terceira. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com
máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e
excepcional concessão do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público,
não seja interpretado como regra contratual.
Subcláusula quarta. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da
perfeita execução deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a avisar, por escrito e de imediato,
qualquer alteração em seu endereço ou telefone.
Subcláusula quinta. No curso do contrato, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da
empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não
prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do
contrato.
Subcláusula sexta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de
qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
Subcláusula sétima. Em consonância com a Resolução 229, de 22 de junho de 2016, do
Conselho Nacional da Justiça, é vedada a contratação de empresas que tenha em seu quadro societário
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
I.

A vedação constante nesta subcláusula se estende às contratações cujo
procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e
funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a
desincompatibilização.

CLÁUSULA VINTE E UM· DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Brasília, DF, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais p r i v i l e g i a d 7

1\Adm\clcon apoio\2018\ln&trumentos Contratuais\Contratos\Contratos\2018contratoPE035 • 502.147·2018·5. TELEFÔNICA. servi co móvel pessoal.docx rc
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3A23C0590031FD24.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.155599/2019-16 - 00100.155599/2019-16-7 (ANEXO: 007)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em duas vias de
de 2018.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

igual teor e forma para um só efeito legal.
Brasília, 09 de J'UL\-\0
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ANEXO I

1. CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
1.1. DEFINIÇÕES
1.1.1. ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - entidade integrante da Administração Pública
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

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.
1.1.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - entende-se por serviço de telecomunicações aquele que,
por meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos
determinados, situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões definidas no
Plano Geral de Outorga.
1.1.3. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP- é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse
coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras Estações,
caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP ou
acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo.
1.1.4. TÉCNICA CELULAR - técnica que consiste em dividir uma área geográfica em subáreas,
denominadas células, atribuindo-se a cada célula uma frequência ou grupos de frequências, permitindo-se
a sua reutilização em outras células.
1.1.5. INTERCONEXÃO - é a ligação entre redes de Concessionárias de SMC/SMP, de Concessionárias
de STP e de Empresa Exploradora de Troncos Interestaduais e Internacionais com o fim de cursar o
tráfego entre suas redes, para realizar a comunicação entre usuários.
1.1.6. ÁREA DE CONCESSÃO - área geográfica delimitada pelo Ministério das Comunicações, na qual a
Concessionária de SMC/SMP deve explorar o serviço, nos termos do contrato de concessão, observando
a regulamentação pertinente.
1.1.7. ÁREA DE CONTROLE - área geográfica em que o SMC/SMP é controlado por uma determinada
central de comutação e controle.
1.1.8. ÁREA DE REGISTRO -área de localização na qual uma estação móvel é registrada por ocasião de
sua habilitação no SMC/SMP.
1.1.9. ÁREA DE SERVIÇO - conjunto de Áreas de Cobertura, podendo conter uma ou várias Áreas de
Controle, em que Estações Móveis têm acesso ao SMC/SMP e na qual uma Estação Móvel pode ser
acessada, sem conhecimento prévio de sua exata localização, inclusive por um usuário do Serviço
Telefônico Público.
1.1.1 O. ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB) - estação fixa de SMC/SMP usada para radiocomunicação com
estações móveis.
1.1.11. ESTAÇÃO MÓVEL - estação do serviço móvel que pode operar quando em movimento ou
estacionada em lugar não especificado.
1.1.12. ESTAÇÃO MÓVEL LOCAL - estação móvel que se encontra em sua área de Registro.

~
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1.1.13. ESTAÇÃO MÓVEL VISITANTE- estação móvel que se encontra em área de Registro
distinta daquela a que pertence.
1.1.14. 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.
1.1.15. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS- entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

discriminatória a todos os Usuários ou interessados no SMC/SMP.
1.1.16. ASSINANTE VISITANTE -assinante responsável pela estação móvel visitante.
1.1.17. CENTRAL DE COMUTAÇÃO E CONTROLE (CCC) - conjunto de equipamentos destinados a
controlar o sistema que executa o SMC/SMP e a interconectar o sistema que executa o SMC/SMP à rede
pública de telecomunicações ou a qualquer outra rede de telecomunicações, na forma da regulamentação
vigente.
1.1.18. PERFIL DE TRÁFEGO- assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de
ligações telefônicas/dados efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior
ocorrência.
1.1.19. USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço móvel local independentemente de assinatura ou
inscrição junto à prestadora do serviço.
1.1.20. USUÁRIO VISITANTE - usuário que recebe ou origina chamada fora de sua Área de Registro.
1.1.21. ROAMING -facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar ou ser acessada pelo
Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado.
1.1.22. ROAMING INTERNACIONAL -o sistema roaming internacional possibilita a seus clientes receber
e efetuar ligações no exterior.
1.1.23. VC MÓVEL-FIXO= para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante.
Chamadas destinadas entre assinantes do serviço fixo.
1.1.24. VC MÓVEL-MÓVEL (mesma operadora) = para chamadas originadas e terminadas na área de
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.25. VC MÓVEL-MÓVEL (outra operadora) = para chamadas originadas e terminadas na área de
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.26. VC ROAMING MÓVEL-FIXO = para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do
assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do serviço fixo.
1.1.27. VC ROAMING MÓVEL-MÓVEL (mesma operadora) = para chamadas originadas e terminadas na
área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.28. VC ROAMING MÓVEL-MÓVEL (outra operadora) = para chamadas originadas e terminadas na
área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular.
1.1.29. VC2 ROAMING MÓVEL-FIXO = para chamadas de longa distância nacional - LDN entre áreas de
registro de origem ou visitada (em roaming ) distintas, mas identificadas por código nacional com primeiro
dígito idêntico.
1.1.30. VC2 ROAMING MÓVEL-MÓVEL =para chamadas de longa distância nacional - LDN entre áreas
de registro de origem ou visitada (em roaming) distintas, mas identificadas pou:~J_go nac·
primeiro dígito id~·ntico.
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1.1.31. VC3 ROAMING MÓVEL-FIXO= para chamadas de longa distância- LDN entre áreas
de registro de origem ou visitadas (em roaming) distintas e identificadas por código nacional
com primeiro dígito também distinto.
1.1.32. VC3 ROAMING MÓVEL-MÓVEL = para chamadas de longa distância - LDN entre áreas de
registro de origem ou visitadas (em roaming) distintas e identificadas por código nacional com primeiro
dígito também distinto.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.1.33. VC1 MÓVEL-MÓVEL = INTRA GRUPO (Tarifa Zero) formado dentro do TST, da mesma
Operadora, do mesmo código de área, de um mesmo Contrato.
1.1.34. VÍDEO CHAMADA= chamadas que permitem a comunicação entre dois celulares com recursos de
áudio e vídeo, em tempo real.
1.1.35. AO -Adicional de chamada.
1.1.36. AD -Adicional de chamada fora área.
1.1.37. DSL1= Chamada de celular recebida fora da área de registro original, porém dentro da área de
cobertura (região onde um celular pode ser atendido pelas torres da operadora).
1.1.38. DSL2= Chamada de celular recebida pelo cliente quando "visitante", em áreas de cobertura
diferentes de concessionária.

1.2. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL
1.2.1. É obrigatório e indispensável a cobertura de sinal LTE 4G ou superior em todas as capitais e nos
grandes centros do país.
1.2.2. A Contratada deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP)
presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução n° 575/2011 ou
mais atual.
1.2.3. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a habilitação
individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com chips, no padrão GSM/WCDMAILTE ou
superior, habilitados e compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo
contratante.
1.2.4. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional e sem a
necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento, em todo o território
nacional.
1.2.5. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de chamada,
consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional
e ícones de serviços, como correio de voz e SMS.
1.2.6. Serão aceitas ligações a cobrar.
1.2.7. O roaming nacional deverá funcionar em todo o território nacional respeitando o regulamento do
plano geral da ANA TEL, podendo ocorrer de forma automática, ou através de programações realizadas
pelo usuário no aparelho.
1.2.8. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para os órgãos contratantes:
1.2.8.1. Habilitação.
1.2.8.2. Escolha ou
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1.2.8.3. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular.
1.2.8.4. Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de
chamada (siga-me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações nesse serviço), conferência, chamada
em espera, não perturbe e ocultação do número da linha no identificador de chamadas do telefone de
destino.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.8.5. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha.
1.2.8.6. Reativação de número de linha.
1.2.8.7. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica).
1.2.8.8. Adicional de chamadas.
1.2.8.9. Deslocamento.
1.2.8.10.Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao detalhamento das
faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administradores do contrato.
1.2.8.11.0s dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoriamente, estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo Território Nacional e, sob demanda, para uso
internacional.
1.2.9. Grupos de Países- para efeito da tarifação internacional:
1.2.9.1. Grupo 1: PAISES DO MERCOSUL ARGENTINA, CHILE, PARAGUAI e URUGUAI.
1.2.9.2. Grupo 2: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (Inclusive Havaí), CANADÁ e DEMAIS
PAÍSES DAS AMÉRICAS E ANTILHAS.
1.2.9.3. Grupo 3: TODA A EUPORA.
1.2.9.4. Grupo 4: PAISES DA ÁSIA E OCEANIA E ILHAS DO PACÍFICO.
1.2.1 O. A Contratada deverá disponibilizar o sinal de telefonia móvel no subsolo do edifício do TST, no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do contrato.
1.2.11. A Contratada deverá disponibilizar serviço de gestão e controle nas linhas móveis relacionadas
pelo Tribunal Superior do Trabalho, objetivando o gerenciamento das referidas linhas telefônicas.
1.2.12. O serviço de gestão deverá acompanhar os gastos por pacotes de VOZ, bem como possuir as
seguintes funcionalidades compatíveis com dispositivos com sistema operacional Android e lOS:
1.2.12.1.Gestão das linhas habilitadas.
1.2.12.1.1. Relatórios de custos das linhas.
1.2.12.1.2. Gestão das faturas com uma visão única e centralizada.
1.2.12.1.3. Possibilitar o envio de alertas ao usuário sobre o limite de uso pré programado.
1.2.12.1.4. Possibilitar o envio de alertas de roaming internacional.
1.2.12.1.5. Possibilitar emissão de relatórios de consumo das linhas.
1.2.12.1.6. Possibilitar o mapeamento do perfil de consumo de cada linha.
1.2.12.1.7. Possibilitar o gerenciamento de cada acesso móvel (linha celular), permitindo o
controle de tipos de chamadas e horário de utilização.
1.2.12.1.8. Possibilitar a restrição do controle de chamadas por meio de crédito prédeterminado por linha, em reais, e/ou por minuto, de acordo com as necessidad~~.
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1.2.12.1.9. Possibilitar a definição da operadora de longa distância a ser utilizada em
cada acesso móvel (linha celular).
1.2.12.2.Gerenciamento de dispositivos móveis- MDM.
1.2.12.2.1. A Solução de Gestão de Dispositivos Móveis deverá suportar smartphones e
tablets de diversos modelos e fabricantes de usuários localizados no Brasil ou no Exterior.
1.2.12.2.2. A Solução deverá contemplar todos os componentes e licenças, tipo
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

"subscription license" para cobertura do período contratual acrescido de mais 90 (noventa) dias,

após o término do contrato, para assegurar as tratativas técnicas durante o período de transição
contratual.
1.2.12.2.3. A Solução deverá contemplar todos os componentes e licenças, tipo
"subscription license" para cobertura do período contratual acrescido de mais 90 (noventa) dias,

após o término do contrato, para assegurar as tratativas técnicas durante o período de transição
contratual.
1.2.12.2.4. A Solução deverá ser instalada e mantida dentro da infraestrutura tecnológica
do CONTRATANTE (On- Premises).
1.2.12.2.4.1. A configuração e a instalação do Ambiente Virtual, necessários para
o funcionamento da solução MDM, será realizada pela Contratada após recebimento
definitivo das linhas em até 1Odias uteis.
1.2.12.2.4.2. O fornecimento da máquina virtual será por conta do Contratante.
1.2.12.2.5. A Solução deverá gerenciar dispositivos móveis com as seguintes versões de
sistemas operacionais:
1.2.12.2.5.1. Apple iOS 7 e superior;
1.2.12.2.5.2. Google Android superior ao 4.4;
1.2.12.2.6. Todos os dispositivos móveis deverão ser administrados e monitorados por
meio de console de gerenciamento centralizada, equipada com interface gráfica e dashboard, com
apresentação de informações gerenciais atualizadas sobre os dispositivos móveis.
1.2.12.2.7. O administrador por meio da Solução deverá ser capaz de cadastrar e excluir
dispositivos móveis e gerar relatórios, por meio de filtros, para conformidade.
1.2.12.2.8. O administrador da Solução deve ser capaz de acessar remotamente os
dispositivos móveis e consultar suas configurações. Deve ser permitido ao administrador prestar
suporte e assistência técnica remota ao usuário, além de realizar auditoria em dispositivos móveis.
1.2.12.2.9. O administrador da Solução deverá ser capaz de executar remotamente, nos
dispositivos móveis, as ações de: bloqueio, exclusão de dados (seletiva e total) e restauração de
configurações originais de fábrica do aparelho.
1.2.12.2.1 O. A Solução deverá ter a capacidade de gerenciar mais de um dispositivo móvel
de um mesmo usuário.
1.2.12.2.11. A Solução deverá permitir ao administrador limitar a quantidade máxima de
dispositivos para cada usuário.
1.2.12.2.12. Solução deverá ser capaz de aplicar e controlar ~jÜJ"'í co~~ti"o< ", , •
gerenciamento de dispositivos móveis conforme as necessidades do cy{rlfiRAT~ E, r·'
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a aplicação das políticas por usuário, grupos de usuários e por tipo de dispositivos
(modelo/sistema operacional).
1.2.12.2.13. A Solução deverá ser capaz de obter dados de dispositivos móveis para
controle do administrador. Deve ser possível consultar nos dispositivos móveis: códigos IMEI e
ICCID; informações sobre o sistema operacional e versionamento; código 000, número do
telefone e nível de sinal da operadora.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.12.2.14. A Solução deverá permitir a criação e manutenção de políticas especiais para
dispositivos móveis que se encontrem em situação de roaming.
1.2.12.2.15. A Solução deverá ser capaz de monitorar a localização geográfica de
dispositivos móveis, apresentando em mapas, o histórico de deslocamento e localização dos
aparelhos.
1.2.12.2.16. A Solução deverá promover o backup de arquivos armazenados na área
corporativa dos dispositivos móveis, e guardados em servidores on-premises.
1.2.12.2.17. A solução deverá permitir:
1.2.12.2.17.1. Reiniciar a senha de acesso do dispositivo móvel do usuário.
1.2.12.2.17.2. Reiniciar a senha de acesso à área corporativa do dispositivo móvel
do usuário.
1.2.12.2.17.3. Localização geográfica do dispositivo móvel do usuário;
1.2.12.2.17.4. Exclusão remota de todos os dados corporativos armazenado nos
dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.17.5. Restauração do sistema operacional para o padrão de fábrica;
1.2.12.2.17.6. Bloqueio dos dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.17.7. Exclusão do cadastro dos dispositivos móveis do usuário;
1.2.12.2.18. A Solução deverá permitir a configuração de proxy para acesso à internet nos
dispositivos móveis quando estes estiverem utilizando a infraestrutura da rede WiFi do
CONTRATANTE.
1.2.12.2.19. Toda comunicação realizada entre os dispositivos móveis e os servidores instalados
na infraestrutura do CONTRATANTE, deverá ocorrer por meio de conexão segura utilizando algoritmo
público de criptografia forte.
1.2.12.2.20. Emissão de relatórios de localização por período.
1.2.13. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), SMP LON e SMP LOI, teremos diferentes
Categorias de linhas para acessar os serviços contratados, conforme relacionadas abaixo:
1.2.13.1. CATEGORIA A: atenderà os Ministros, Desembargadores e Juízes.
1.2.13.2. CATEGORIA B: atenderá o Gabinete da Presidência, SGRCSJT, SETIC, SEGJUO,
SECOM, SECG, GOGSET, ENAMAT, CAMIN, ASPAR, SETIN.
1.2.13.3. CATEGORIA C: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da Vice-Presidência,
Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, DISC, OIAA, CTPJE, CSET, COPN, CMLOG,
CEPRES, CAMIN, ASPAR.
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1.2.13.4. CATEGORIA D: atenderá os motoristas, DIAA, CSET, CEPREf~PAR..§(if:JJ{.
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1.2. 13.5. CATEGORIA E: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da VicePresidência, Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, CSUP, CRTV,
CLCON, CEPRES, CAMIN, SCGAB.
1.2. 13.6. CATEGORIA F: atenderá o Gabinete da Presidência, Gabinete da Vice-Presidência,
Gabinete da Corregedoria Geral, Gabinetes dos Ministros, ENAMAT, CRTV, CLCON, CGEDM, CEPRES,
CEIM, CAMIN.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2. 14. A tecnologia das linhas habilitadas nas Categorias A, B, C e D deverá permitir fazer e receber
ligações em todo território nacional, nas Américas, na Europa e nos principais paises da Ásia, Oceania e
África sem a necessidade de habilitação de outro equipamento ou a intervenção do usuário.
1.2. 15. O serviço de dados deverá ser acessado em todos os Estados da Federação e nas Américas, na
Europa e nos principais países da Ásia, Oceania e África, por meios próprios ou por convênio com outras
operadoras por todas as linhas habilitadas nas categorias A, B, C, D, E e F.
1.2. 16. A Contratada disponibilizará, para as linhas móveis, 6 (seis) Categorias (A, B, C, D, E e F), que
abrangem os serviços de telecomunicações, conforme descrito abaixo:
1.2. 16.1. CATEGORIA A - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2. 16.1. 1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2. 16.1 .2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2. 16.1 .3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2. 16. 1.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2. 16. 1.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2. 16.1 .6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2. 16.1 .7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2. 16.1 .8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2. 16.1 .9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote mínimo de 20
GB, com a tecnologia 4G.
1.2. 16.1. 1O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
1.2.16. 1.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.

p'

1.2.16.1.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- MESMlLOPERADORA
uma minutagem prer-efinida.
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1.2.16.1.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

com uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO - OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.1.19. Realizar ligações LDI para as Américas, Europa e nos principais países da
Ásia, África e Oceania com a quantidade de minutos predefinidos, por um período de 30 dias.
1.2.16.1.20. Receber ligações estando em roaming internacional nas as Américas, Europa
e nos principais países da Ásia, África e Oceanía com a quantidade de minutos predefinidos, por
um período de 30 dias.
1.2.16.1.21. Enviar SMS LDI para as Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceanía sem definição de quantidade para outras operadoras.
1.2.16.1.22. Receber SMS estando nas Américas, Europa, Ásia, África e Oceania em
roaming internacional sem custo.
1.2.16.1.23. Acessar a internet sem restrição por um período de 30 dias.
1.2.16.1.24. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 1-A, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.2. CATEGORIA B - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.2.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.2.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.2.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.2.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.2.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2.16.2.6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2.16.2.7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.2.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.2.9. Acessar a internet, realizar download e upload com UllJ.iPf'~ míni
GB, com a tecnologia 4G.
.
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1.2.16.2.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz
por meio de SMS.
1.2.16.2.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL - OUTRAS OPERADORAS

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

com uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO - MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL - MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.

1.2.16.2.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL - OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.2.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO -OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.

1.2.16.2.19. Realizar ligações LDI para as Américas, Europa e nos principais países da
Ásia, África e Oceania com a quantidade de minutos predefinidos, por um período de 30 dias.
1.2.16.2.20. Enviar SMS LDI para as Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceania sem definição de quantidade para outras operadoras.
1.2.16.2.21. Receber SMS estando nas Américas, Europa e nos principais países da Ásia,
África e Oceania em roaming internacional sem custo 1.2.16.2.22. Acessar a internet sem restrição
por um período de 30 dias.
1.2.16.2.23. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 1-8, conforme
sugestão e especificação.
1.2.16.3. CATEGORIA C terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.3.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.

1.2.16.3.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.

1.2.16.3.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.

1.2.16.3.6. Enviar SMS para linhas móveis para .outras operadoras .§,e.ttc..ystos.
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1.2.16.3.7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da mesma
operadora.
1.2.16.3.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.3.9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

a tecnologia 4G.
1.2.16.3.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
1.2.16.3.11. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.12. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.13. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.14. Realizar ligações LDN VC 2 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.15. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- MESMA OPERADORA com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.16. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X MÓVEL- OUTRAS OPERADORAS
com uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.17. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- MESMA OPERADORA com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.3.18. Realizar ligações LDN VC 3 MÓVEL X FIXO- OUTRAS OPERADORAS com
uma minutagem predefinida.
1.2.16.3.19. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 11, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.4. CATEGORIA D - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.4.1. Realizar ligações com as linhas móveis da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.4.2. Realizar ligações com as linhas fixas da mesma operadora com custos
reduzidos.
1.2.16.4.3. Realizar ligações com as linhas móveis para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.4.4. Realizar ligações com as linhas fixas para outras operadoras com uma
minutagem predefinida.
1.2.16.4.5. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
sem custos.
1.2.16.4.6. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras sem custos.
1.2.16.4. 7. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas ro4uels da
,....-to A ·~
mesma operadora.
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1.2.16.4.8. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outras operadoras.
1.2.16.4.9. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 10GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.4.1 O. Acesso a caixa postal por meio de voz ou receber a mensagem de voz por
meio de SMS.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

1.2.16.4.11. Aparelho telefônico tipo SMART PHONE MODELO 111, conforme
sugestão e especificação.
1.2.16.5. CATEGORIA E- terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.5.1. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
com custos reduzidos.
1.2.16.5.2. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras com custos reduzidos.
1.2.16.5.3. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.5.4. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outra operadora.
1.2.16.5.5. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.5.6. Aparelho telefônico tipo TABLET MODELO IV-A ou IV-B, conforme sugestão e
especificação.
1.2.16.6. CATEGORIA F - terá disponibilidade dos seguintes itens:
1.2.16.6.1. Enviar SMS (Short Message Service) para linhas móveis da mesma operadora
com custos reduzidos.
1.2.16.6.2. Enviar SMS para linhas móveis para outras operadoras com custos reduzidos.
1.2.16.6.3. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis da
mesma operadora.
1.2.16.6.4. Enviar MMS (Multimídia Messaging Service) para linhas móveis de
outra operadora.
1.2.16.6.5. Acessar a internet, realizar download e upload com um pacote de 20 GB, com
a tecnologia 4G.
1.2.16.6.6. Aparelho telefônico tipo MODEM MODELO V, conforme sugestão e especificação.
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ANEXO 11
1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS APARELHOS E ACESSÓRIOS

1.1 Os equipamentos a serem entregues, em regime de comodato, deverão operar na última tecnologia
comercializada pela empresa na área local e não poderão constar da lista de aparelhos a serem

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

descontinuados pelo fabricante.
1.2 Os aparelhos serão substituídos a cada 24 (vinte e quatro) meses a partir do seu fornecimento, caso a
vigência contratual seja prorrogada.
1.3 Os aparelhos deverão ser devolvidos à Contratada no estado em que se encontrarem em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato no endereço oficial da Contratada ou poderão ser recolhidos
pela Contratada junto a equipe de Fiscalização do Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08, lote 1,
Bloco A, 2° andar, sala 219, Brasília-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4299 e-mail: stel@tst.jus.brSeção de Telecomunicações.
1.4 Não serão aceitas adaptações externas e internas nos produtos visando atender às especificações

2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS
2.1 DISPOSITIVO TIPO 1-A (SMARTPHONE)
2.1.1 Modelo 1905- FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30,
66) e TO-L TE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41) e UMTS/HSPA+/DCHSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100
MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz).
2.1.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANA TE L.
2.1.3 Processador- 2x2,53 GHz &4x1.42 GHz.
2.1.4 Memória interna de 64 GB.
2.1 .5 Memória RAM mínima de 2 GB.
2.1.6 Tela LCD widescreen Multi Touch com tecnologia IPS de 4,7 polegadas (na diagonal).
2.1. 7 Resolução de 1334 x 750 pixels a 326 ppp.
2.1.8 Proporção de contraste: 1400:1 (típica).
,<iA"-(=~
2.1.9 Câmera primária com 12 MP e câmera secundária de 7 MP.
'
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2.1.10 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac com MIMO.
2.1.11 Bluetooth: v5.0.
2.1.12 GPS: A-GPS, GLONASS, GALILEO e QZSS.
2.1.13 Tecnologia NFC com modo leitura.
2.1.14 Fone de ouvido tipo EarPods com conectar Lightning.
2.1.15 Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos,
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.
2.1.16 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.1.17 Bateria com capacidade mínima de 1.821 mAh.
2.1.18 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em
Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição
de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e
Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de documentos (tipo doe,
xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.2 DISPOSITIVO TIPO 1-B (SMARTPHONE)
2.2.1 Rede GSM, HSPA, LTE, COMA, EVDO (800/850/900/1700/1800/1900/21 00 MHz).
2.2.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANA TEL.
2.2.3 Processador- 4x2.3 GHz e 4x1.7 GHz.
2.2.4 Memória interna de 64 GB.
2.2.5 Memória RAM de 4 GB.
2.2.6 Tela Super AMOLED multitouch de 5,8 polegadas.
2.2.7 Resolução de vídeo 2960x1440 pixels.
2.2.8 Câmera primária com 12 Mp e câmera secundária de 8 Mp.
2.2.9 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct.
2.2.10 Bluetooth: v5.0, A2DP, AVRCP.
2.2.11 GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
2.2.12 Tecnologia NFC.
2.2.13 USB: 3.1 Gen 1, Interface Tipo-C.
2.2.14 Características dos Sensores: Acelerómetro, Barômetro, Leitor de Impressões Digitais,
Sensor Gyro, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de Batimentos Cardíacos,
Sensor de Íris, Sensor de Pressão, Sensor de Proximidade, Sensor de luz RGB.
2.2.15 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.2.16 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.2.17 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem
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de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de
Tela e Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de
documentos (tipo doe, xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.3 DISPOSITIVO TIPO 1-C (SMARTPHONE)
2.3.1 Rede GSM, HSPA, LTE, COMA, EVDO (800/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz).
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.3.2 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.3.3 Processador- 4x2.3 GHz e 4x2.3 GHz.
2.3.4 Memória interna de 128GB.
2.3.5 Suporte para cartão de memória microSD.
2.3.6 Memória RAM de 6 GB.
2.3.7 Tela Super AMOLED multitouch de 6,3 polegadas.
2.3.8 Resolução de vídeo 2960x1440 pixels.
2.3.9 Câmera primária com 12 Mp e câmera secundária de 8 Mp.
2.3.1 OWLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct.
2.3.11 Bluetooth: v5.0, A2DP, AVRCP.
2.3.12 GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
2.3.13 Tecnologia NFC.
2.3.14 Suporte para S Pen.
2.3.15 USB: 3.1 Gen 1, Interface Tipo-C.
2.3.16 Características dos Sensores: Acelerómetro, Barômetro, Leitor de Impressões Digitais,
Sensor Gyro, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de Batimentos Cardíacos,
Sensor de Íris, Sensor de Pressão, Sensor de Proximidade, Sensor de luz RGB.
2.3.17 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.3.18 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.3.19 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em
Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi!HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição
de texto, calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e
Acesso ao celular por senha, Suporte a conta de e-mail, Permitir a visualização de documentos (tipo doe,
xis, pdD, permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.4 DISPOSITIVO TIPO 11 (SMARTPHONE DOIS CHIPS)
2.4.1 Rede (850/900/1800/1900/21 00/2300/2600 MHz).
2.4.2 Rede de dados 4G LTE nos padrões autorizados pela ANATE L.
2.4.3 Processador Octa-core de 2.0 GHz.
2.4.4 Memória interna de 32GB.
2.4.5 Dual chip.
2.4.6 Memória RAM mínima de 2GB.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

2.4.7 Suporte para cartão de memória microSD.
2.4.8 Tela TFT IPS de 5,2 polegadas sensível ao toque.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.4.9 Resolução de 1920x1080 pixels.
2.4.10 GPS: AGPS, GLONASS, BEIDOU.
2.4.11 Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp.
2.4.12 Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n.
2.4.13 Sensor: Acelerômetro, proximidade, leitor digital, luz ambiente e NFC.
2.4.14 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.4.15 Bateria com capacidade mínima de 3.000 mAh.
2.4.16 Funcionalidades: Vibração, Viva voz, Conferência,

Registro

de

chamadas

discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em Espera, Player
de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição de texto,
calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao
celular por senha, Suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD.
permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo.
2.5 DISPOSITIVO TIPO 111 (SMARTPHONE DOIS CHIPS)
2.5.1 Rede (850/900/1800/1900/21 00 MHz).
2.5.2 Rede de dados 4G LTE nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.5.3 Processador Quad-core, 1 GHz 64 Bits.
2.5.4 Memória interna de 8GB.
2.5.5 Dual chip.
2.5.6 Expansão storage tipo microSD.
2.5.7 Memória RAM de 1 GB.
2.5.8 Tela de 4,5 polegadas com touchscreen.
2.5.9 Resolução de 854x480 pixels.
2.5.1 OCâmera traseira com 5 Megapixel e câmera frontal de 2 Megapixel.
2.5.11 Conectividade: Wi-fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0.
2.5.12 Sensor de GPS: A-GPS.
2.5.13 Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.5.14 Bateria com capacidade mínima de 1860 mAh.
2.5.15 Funcionalidades: Vibração, Opção de seleção de chip para realizar ligações e acessar à
internet, bloqueio do uso de dados, modo avião, Viva voz, Discagem Rápida, Conferência, Registro de
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, Chamada em Espera, Player de Música e Vídeo, Browser
com suporte a htmi/HTML5, Envio de SMS e MMS, Predição de texto, calculadora, agenda de
compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao celular por senha, Suporte

1)/
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

2.6 DISPOSITIVO TIPO IV-A (iPad Air 2)
2.6.1 Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
2.6.2 Processador Três Cores 1.5 GHz (ARM) ABX de 64 Bits.
2.6.3 Memória interna de 32GB.
2.6.4 Memória RAM de 2 GB.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

2.6.5 Tela de retina widescreen Multi-Touch de 9,7 polegadas.
2.6.6 Resolução de 2048 x 1536 pixels.
2.6.7 Câmera 8 Megapixel.
2.6.8 Conectividade: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), duas bandas (2,4GHz e 5GHz) HT80 com MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.2, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900MHz), COMA EV-00 Rev. A e Rev. B (800, 1900MHz) LTE (Bandas 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) e conexão com pc via USB.
2.6.9 Sensores Touch ld, Giroscópio de três eixos, Acelerometro, Barômetro e sensor de luz
ambiente.
2.6.1 OAcessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do aparelho
em português (será aceito arquivo digital).
2.6.11 Bateria de 7.340 mAh.
2.6.12 Funcionalidades: Vibração, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada em Espera,
Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Predição de texto, calculadora, agenda de
compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao tablet por senha, Suporte a
conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD, localização do tablet para o
caso de perda ou roubo.
2.7 DISPOSITIVO TIPO IV-B (Galaxy Tab S8)
2.7.1 Rede de dados LTE 4G nos padrões autorizados pela ANA TE L.
2.7.2 Processador Quad-core 1.9 GHz (Cortex-A57) + Quad-core 1.9 GHz (CortexA53).
2.7.3 Memória interna de 32GB.
2.7.4 Memória RAM de 3GB.
2.7.5 Tela de Touchscreen de 9,7 polegadas.
2. 7.6 Resolução de 2048 x 1536 pixels.
2.7.7 Câmera 8 Megapixel.
2.7.8 Conectividade: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), duas bandas (2,4GHz e 5GHz) HT80 com MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.0, UMTS/HSPAIHSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900MHz), COMA EV-00 Rev. A e Rev. B (800, 1900MHz) LTE (Bandas 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) e conexão com pc via USB.
2.7.9 Sensores Giroscópio, Acelerometro, Bússola e Impressão digital.
2.7.1 OAcessórios: fone de ouvido, carregador bivolt e manual de instruções de uso do
em português (será aceito arquivo digital).
r(i A r
2. 7.11 Bateria de 5.870 mA h.

~
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

2.7.12 Funcionalidades: Vibração, bloqueio do uso de dados, modo avião, Chamada
em Espera, Player de Música e Vídeo, Browser com suporte a htmi/HTML5, Predição de texto,
calculadora, agenda de compromissos, calendário, alarme/despertador, Proteção de Tela e Acesso ao
tablet por senha, Suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de documentos (tipo doe, xis, pdD,
localização do tablet para o caso de perda ou roubo.
2.8 DISPOSITIVO TIPO V (Modem USB WIFI)
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

.

2.8.1 Fornecimento de modem USB 4G LTE quadriband (850/900/1800/1900 Mhz) nos padrões
autorizados pela ANATEL para transmissão de dados para acesso sem fio à internet com opção de
interface WIFI para compartilhamento da conexão como um roteador.
2.8.2 Interface gráfica de fácil configuração e entendimento.
2.8.3 Compatibilidade com Sistema Operacional: Ubuntu versão 16.4 e Microsoft Windows 7, 8 e
10 e Mac OS.
2.8.4 Os modens deverão apresentar compatibilidade tecnológica com a rede e os serviços
prestados pela operadora.
2.8.5 Modem com antena embutida.
2.8.6 Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modens,
incluindo software de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital).
2.8.7 Possuir porta USB 3.0 ou superior.
~:.-----
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ANEXO 111

1. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
1.1. O perfil de tráfego servirá de subsídio às licitantes na formulação das propostas.
1.2. O valor estimado da despesa do contrato para 12 (doze) meses é o constante da planilha de formação
de preços, deste termo, calculado com base no perfil do tráfego mensal dos serviços prestados ao Tribunal
Superior do Trabalho.
1.3. Tendo em vista que o serviço de roaming internacional, ou seja, dados e voz, tem características

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A502147180080166YE

'

peculiares de faturamento em moeda estrangeira e há dificuldades de elaboração de planilhas de
formação de preços em moeda nacional, os valores estimados para este serviço estão apresentados de
forma global, em real na planilha de formação de preços.
1.4. Deverão ser indicados os impostos e as taxas que incidem sobre os preços praticados nos valores
das tarifas.
1.5. A quantidade das linhas informadas na planilha representará a quantidade máxima a ser contratada.
Cada linha somente será ativada mediante ordem de serviço emitida pela fiscalização.
1.6. O Tribunal Superior do Trabalho poderá a qualquer momento solicitar a habilitação das linhas ou que
elas sejam desabilitadas, sem alterar o quantitativo máximo das linhas informadas nas planilhas.
1.7. O Tribunal Superior do Trabalho poderá solicitar à empresa Contratada, durante a vigência do
contrato, desconto sobre os itens da Planilha de Formação de Preços, quando o ofertado na licitação
mostrar-se desvantajoso para a Administração.
1.8. Os serviços de roaming internacional serão cobrados na forma de diária com preço fixo definido por
grupo de países.
1.8.1. Será mantida a verba estimada para custeio desse serviço projetada para o período de doze meses.
1.8.2. No quadro abaixo deverão ser informados os valores das diárias para cada grupo de países. Vide
Item 1.2.9 do Anexo I.

Diária do roaming para Grupo 1 (*)
Diária do roaming para Grupo 2 (*)
Diária do roaming para Grupo 3 (*)

Unidade de
medida
Diária
Diária
Diária

Diária do roaming para Grupo 4 (*)

Diária

Descrição dos serviços

Valor Unitário

Moeda
.·

R$
R$
R$

39,90
39,90

R$

59,90

59,90

1.9. A Planilha de Formação de Preços deverá estar preenchida com os valores dos serviços da
proponente.
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Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
ITEM 1 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP)
Unidade de
medida

Descrição dos serviços

\\

Total para
12 meses

R$

R$

12,00

18.720,00
18.720,00

50

99,90

4.995,00

59.940,00

Assinatura

80

69,90

5.592,00

67.104,00

Assinatura

50

99,90

4.995,00

59.940,00

Assinatura

50

129,90

6.495,00

77.940,00

Serviço/mês

4,99

648,70

Serviço/mês

130
180

19,90

Unidade de
medida

Quant. estimada
anual

Preço

3.582,00
Total
mensal

7.784,40
42.984,00
Total para
12meses

R$

R$

Mensagem
Mensagem
Mensagem

23.567
35.349
158

0,15
0,15

294,59
441,86

3.535,05

0,49

Mensagem
Minuto
Minuto

126

0,49
O, 15
0,71

6,45
5,15
47,54

Assinatura Básica de conversação intragrupo
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
(SMARTPHONE) com no mínimo 20Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL
(SMARTPHONE) com no mínimo 10Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (MODEM) com
no mínimo 20Gb de dados.
Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (TABLET) com
no mínimo 20Gb de dados.
Gestão e Controle das Linhas
Gestão de Dispositivos (MDM)

Assinatura
Assinatura

MMS (Multimídia Messaging Service)- Mesma Operadora
MMS (Multimídia Messaging Service)- Demais Operadoras
Acesso à Caixa Postal
Ligações a cobrar Fixo-Móvel e Móvel

R$

Total
mensal
1.560,00
1.560,00

130
130

~-· Chamadas para móvel (VC Móvel/Móvel)- Mesma Operadora

~

12,00

Assinatura

SMS (Short Message Service)- Mesma Operadora
SMS (Short Message Service)- Demais Operadoras

~

Preço

Assinatura Básica de Voz

Descrição dos serviços

\

Quant. Estimada
mensal

3.803
189
61.266

Minuto

R$

0,15

5.302,35
77,42
61,74
570,45

11 18
765,83
J

134,19
9.189,90

.
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Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Suoerior do Trabalh
Chamadas para móvel (VC Móvel/Móvel) - Demais Operadoras
Chamadas para fixo (VC Móvel/Fixo)- Mesma Operadora
Chamadas para fixo (VC Móvel/Fixo) - Demais Operadora

Minuto
Minuto

71.777

0,20

17.865

Minuto

41.684

0,15
0,20

1.196,28
223,31

14.355,40

694,73

8.336,80

2.679,75

397.375,45

ITEM 2- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP} ·LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)
Unid.

Quant. estimada
anual

Preço
R$

.

AO 1 Adicional de Chamadas (utilização na própria rede)

Acesso

5.265

0,00

-

Total para
12 meses
R$
0,00

AO 2 Adicional de Chamadas (utilização em redes de terceiros)

Acesso

4.973

0,00

-

0,00

Deslocamento 1 (utilização na própria rede)

Acesso

3.076

0,00

0,00

Deslocamento 2 (utilização em redes de terceiros)

Acesso

3.076

LDN VC 2 Móvel x Móvel - Mesma Operadora
LDN VC 2 Móvel x Móvel - Demais Operadoras

Minuto
Minuto

6.075
3.073

0,00
0,20
0,35

-

LDN VC 2 Móvel x Fixo

Minuto

LDN VC 3 Móvel x Móvel - Mesma operadora
LDN VC 3 Móvel x Móvel - Demais operadoras
LDN VC 3 Móvel x Fixo

Minuto
Minuto
Minuto

5.293
32.755
38.310

0,35
0,20
0,35

15.382

0,35

Total item 2

--

--

------

---

0,00
1.215,00
1.075,55
1.852,55
6.551,00
13.408,50
5.383,70

29.486,30

------

~

~

~
w

Total item 1

Descrição dos serviços
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Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
ITEM 3- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL- LDI
Quant. estimada
anual

Preço
R$

.

LDI - Grupo 1 (*)

Minuto

255

1,50

LDI - Grupo 2 (*)

Minuto

1.700

1,50

LDI - Grupo 3 (*)
LDI - Grupo 4 (*)

Minuto

2.019

4,00

Minuto

170

4,00

-

Total para
12 meses
R$
382,50
2.550,00
8.076,00
680,00

Total item 3

11.688,50

Total do grupo (item 1 +item 2 +item 3)
SERVIÇOS DE USO DO CANAL DE VOZ E DADOS INTERNACIONAL (TST)
Valor Fixo Estimado em real (anual)
Valor total estimado para o contrato

438.550,25

~

98.928,00
537.478,25

;e-~T-e~
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Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE-

035/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL, ROAMING NACIONAL E ROAMING IN

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A506559180036336Y7

TERNACIONAL, NO SISTEMA DIGITAL PÓSPAGO, COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS

MÓVEIS. (Processo TST N.° 502.147/2018-5 e
506.559/2018-4).

O

TRIBUNAL

SUPERIOR

DO

TRABALHO,

inscrito

no

CNPJ/MF

sob

o

n°

00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, Brasília, DF, CEP

70.070-943, telefone geral (61) 3043-4300, neste ato representado pelo Diretor-Geral da Secretaria do

Tribunal, GUSTAVO CARIBE DE CARVALHO, e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.O 02.558.157/0001-62, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 1376,
Cidade Monções, São Paulo, SP, CEP 04.571-936, telefones (61) 3962-7616/99304-3948, e-mail

virginia.lins@telefonica.com, neste ato

representada

por seus Procuradores

FLÁVIO CINTRA

GUIMARÃES e WELLINGTON XAVIER DA COSTA, celebram o presente termo aditivo, sujeitando-se
as partes às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
A vigência de que trata a cláusula segunda do contrato original fica prorrogada por 12

meses, a contar de 9/7/2019 até 8/7/2020, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA ■ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas deste termo aditivo para o período de prorrogação correrão à con
ta

de

recursos

orçamentários

consignados

ao

Contratante,

programa

de

trabalho

02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.40, nota de empenho 2019NE000916, emitida em

12/6/2019.

lcon

apoio\2019\Instrumentos Contratuais\Aditivos\2018PE;-035- 1° TA- 50^147-204»-vTCLEFâ/ilICA

ero de Solicitação 105750/2019.
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Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXTENSÃO DA GARANTIA
Conforme previsto na cláusula doze do contrato, a Contratada deverá apresentar a ex

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código A506559180036336Y7

tensão da garantia contratual em 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste termo aditivo.

Subcláusula única. A não apresentação da garantia dentro do prazo estipulado poderá
levar à aplicação de sanções previstas no edital, no contrato e na legislação pertinente.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original não mencionadas neste termo
aditivo e, exceto o direito ao reajuste para o período prorrogado em razão de renúncia expressa da con
tratada.
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente aditamento em du

as vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Brasília, t de ^^0

de 2019.

Diretor-Geral da Secretaria
Tribunal Superior do Trabalho

Telefônica Brasil S.A

Welling

Xavier da Costa
urador

Telefônica .Brasil S.A
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Mem. 246/2019 – SETEMO/COOTELE/SPATR
Em 25 de outubro de 2019
Ao Senhor Coordenador da COCVAP
Assunto:

Encaminha pesquisa de preços para validação – Contratação do SMP

Referência:

00200.016729/2018-89

1.

Sirvo-me deste para encaminhar nova Pesquisa de Preços (NUP

00100.155599/2019) para subsididiar contratação do Serviço Móvel Pessoal (SMP),
tendo em vista que a pesquisa anteriormente encaminhada terá sua validade expirada em
27/10/2019.
2.

A pesquisa de preços foi realizada conforme diretrizes constantes dos arts.

12 e 12-A, do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015.
3.

Inicialmente, cumpre destacar que a prestação do SMP, a nível nacional, é

realizada basicamente por quatro grandes empresas: Claro/Embratel, Oi Móvel, TIM
Celular e VIVO/Telefônica. Somente a TIM Celular não nos encaminhou sua proposta.
4.

Além das propostas encaminhadas pelas prestadoras, identificamos três

contratos firmados com a Administração Pública, com características similares àquelas
propostas no Termo de Referência encaminhado, e que também serviram de base para a
pesquisa, conforme determina o inciso III do art. 12, do ADG nº 9/2015.
5.

O Contrato nº 60/2015, firmado entre a Procuradoria Geral da República

(PGR) e a Claro tem vigência até 4/12/2020 (Cláusula Nona). Ressalta-se que para formar
o item 2 da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados,
acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato”, foram somados os seguintes itens da
Planilha de Preços do Contrato da PGR: “Assinatura de Serviço de Dados Smartphone
Tipo A com direito de uso de 10 GB – acesso ilimitado”, no valor de R$ 117,96,
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“Assinatura Básica (Voz)”, no valor de R$ 22,50 e “Assinatura Básica tarifa Zero
Nacional (Voz)”, no valor de R$ 17,07, totalizando R$ 157,53.
6.

O Contrato nº PE-035/2018, firmado entre o Tribunal Superior do

Trabalho (TST) e a VIVO/Telefonica tem vigência até 8/7/2019 (Aditivo 1). Ressalta-se
que para formar o item 2 da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha
de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de
10 GB e fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato”, foram somados os seguintes
itens da Planilha de Preços do Contrato do TST: “Assinatura Básica de Voz”, no valor
de R$ 12,00, “Assinatura Básica de conversação em grupo”, no valor de R$ 12,00,
“Internet Móvel de Alta Velocidade (LTE 4G) NACIONAL (SMARTPHONE) com no
mínimo 10 GB de dados”, no valor de R$ 69,90 e “Gestão e Controle das Linhas”, no
valor de R$ 4,99, totalizando R$ 98,89.
7.

O Contrato nº 88/2018, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

e a VIVO/Telefonica tem vigência até 31/8/2020. Ressalta-se que para formar o item 1
da planilha da pesquisa de preços “Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa
postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia de dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 em comodato”, foram somados os seguintes itens da Planilha de Preços
do Contrato do STJ: 1.2.1, no valor de R$ 43,90; 1.2.3, no valor de R$ 21,80; 1.2.4, no
valor de R$ 5,99; e 1.3.1, no valor de R$ 99,90, totalizando R$ 171,59.
8.

Destacamos que não foram objeto da pesquisa de preços os itens “roaming

internacional” e “ressarcimento de aparelhos”. Para esses itens, o Termo de Referência
prevê apenas a reserva orçamentária.
9.

Em relação ao roaming, a pesquisa não foi feita pelo fato das próprias

operadoras não terem o domínio das tarifas, pois dependem de acordos firmados com
operadoras de outros países que, em regra, são firmados em dólar e sujeitos à variação
cambial.
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10.

No tocante ao ressarcimento de aparelhos, trata-se de item que, caso venha

a ser cobrado, deverá ser ressarcido pelo usuário, não onerando o Senado Federal. Além
disso, o Termo de Referência prevê que o valor do ressarcimento será igual ao da nota
fiscal de entrega do aparelho reposto.
11.

Destaca-se que esta pesquisa foi baseada na última versão do Termo de

Referência (NUP 00100.128362/2019-54) e, após sua validação, realizaremos as
alterações no Termo de Referência que se fizerem necessárias.
Atenciosamente,
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
Coordenador da COOTELE - Substituto
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.016729/2018-89
Em 30 de outubro de 2019.
Memo. Nº 0380/2019-COCVAP/SADCON
Assunto: Encaminhamento
continuidade da instrução
processual.

dos autos para
após verificação

Senhor Coordenador de Controle e Validação de Processos,
Tratam os autos de solicitação da Secretaria de Patrimônio, para prestação de serviços
de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
Recebemos os autos para ratificação da nova pesquisa de preços tendo em vista que o
prazo da ratificação anterior está expirado, qual seja 27/10/2019. Sendo que o processo fora
verificado anteriormente por essa COCVAP por meio do Memorando n. 0155/2019COCVAP/SADCON1.
O Documento de Oficialização de Demanda possui o NUP 00100.133501/2018-81.
A última versão Termo de Referência do Termo de Referência (TR) registrado no
SIGAD sob NUP 00100.128362/2019-54, no qual verificamos a presença de todos os itens
obrigatórios previstos no inciso II do art. 11 do ADG n. 09/2015. Ademais, no item 3.5 e 3.6
do TR o órgão técnico informou que:
O objeto de Termo de referência não se enquadra nas condições prevista no art. 48 da
Lei Complementar nº 123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas.
3.5.2.Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente
e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Desta
forma, conforme inteligência do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar
supracitada, não há que ser concedido o tratamento diferenciado às Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.

Cabe ressaltar que o item 7 – Estimativa de custo retrata os valores da pesquisa anterior,
entretanto o órgão técnico justifica que: “Destaca-se que esta pesquisa foi baseada na última
versão do Termo de Referência (NUP 00100.128362/2019-54) e, após sua validação,
realizaremos as alterações no Termo de Referência que se fizerem necessárias”.
1

Memorando registrado no SIGAD sob o NUP 00100.063169/2019-61.
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.016729/2018-89

O órgão técnico ainda ressalta no TR a respeito do item 8, informando que:
Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço
estão apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha
de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras
durante a sessão de pregão.

A nova pesquisa de preços foi registrada no NUP 00100.155599/2019-16 e anexos e
consolidada na nova Planilha de Estimativas de Despesas disposta no mesmo documento.
Quanto ao prazo para mensurar a validade das empresas TELEFÔNICA BRASIL e CLARO
BRASIL, o órgão técnico no anexo 001, junto com as empresas, retificou as propostas informando
que: “Todavia, de modo a propiciar maior segurança jurídica, em anexo juntamos manifestações
das empresas quanto a validade das propostas por 60 dias”.
Cabe ressaltar que a COCVAP realizou consultas aos sítios da Receita Federal do Brasil
e do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) de modo a verificar se
haveria indícios de que alguma empresa pertenceria ao mesmo grupo econômico de outra, o que
não se confirmou, conforme documentado no anexo 002.
Verificamos, ainda, que a última contratação do Senado Federal para o mesmo objeto foi
firmada por meio do contrato 20150009 com vigência até 14/01/2020.
Informamos que o processo foi vinculado ao número sequencial 20190211 do Plano de
Contratações.
Por fim, cumpre informar que o processo fora encaminhado à SADCON dentro do prazo
estipulado pelo Comitê de Contratações, qual seja, até 30/04/2019.
Assim, sugerimos o encaminhamento dos autos à Coordenação de Apoio Técnico a
Contratações para prosseguimento da instrução processual.
Respeitosamente,
Revisor
(verificar assinatura digital)

Polyanna Magda Cardoso Santos Passos
Ajudante Parlamentar
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.016729/2018-89

De acordo.
Considerando as informações carreadas aos autos, ratifico a pesquisa de preços cuja
validade é de 180 dias – 27/04/2019 e encaminho os autos à COATC para prosseguimento da
instrução processual.

PROVIDÊNCIA

OBSERVAÇÃO

Atentar ao item 4.2, 7 do TR

Documento de NUP
00100.128362/2019-54

Atentar para nova Pesquisa de Preços

Documento de NUP
00100.155599/2019-16 e anexos

(verificar assinatura digital)

Edson Castelo Branco de Oliveira Cardoso
Coordenador da COCVAP em exercício
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Simone Anikaelle Gomes dos Santos
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Prioridade:

Márcio Rodrigo Guerra Reis
terça-feira, 29 de outubro de 2019 16:04
Simone Anikaelle Gomes dos Santos
Polyanna Magda Cardoso Santos Passos; Edson Castelo Branco de Oliveira
Cardoso
RES: Manifestação - Processo 00200.016729/2018-89
Possivel SPAM - Prodasen - NAO CLIQUE nos links] Enc: RES: SOLICITAÇÃO DE
ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015; RES: SOLICITAÇÃO DE
ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Alta

Prezada Simone,
As propostas mencionadas na mensagem anterior foram encaminhadas na semana passada pelos Gerentes de
Contas das operadoras e refletem suas políticas de preços.
Todavia, de modo a propiciar maior segurança jurídica, em anexo juntamos manifestações das empresas quanto a
validade das propostas por 60 dias.
OBS. Confirmação da Claro foi enviada pelo meu e-mail particular, pois o servidor de e-mails do Senado está
constantemente barrando e-mails enviado pelo domínio da Claro.
Att.
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: Simone Anikaelle Gomes dos Santos
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2019 15:42
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Cc: Polyanna Magda Cardoso Santos Passos <polyanna.passos@senado.leg.br>; Edson Castelo Branco de Oliveira
Cardoso <EDSONCB@senado.leg.br>
Assunto: Manifestação - Processo 00200.016729/2018-89

Boa tarde Márcio,
Processo Nº 00200.016729/2018-89 – Serviços de Telefonia telefonia, a partir de terminais móveis (voz
edados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, duranteo período
de 30 (trinta) meses consecutivos.
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Com o intuito de concluirmos a ratificação da Pesquisa de Preços, observamos que a proposta das Empresas
Telefônica Brasil e Claro Brasil, não possui prazo para mensurar sua validade, somente a data de envio, solicitamos
a justificativa do órgão técnico de que os valores estão válidos e retratam a realidade atual do mercado, de acordo
com o inciso III do art. 12-A do ADG n. 9/2015.
A manifestação pode ser expressa por e-mail, no qual juntaremos aos autos.
Desde já agradeço!!
Respeitosamente,
Simone Anikaelle Gomes dos Santos Moura
COCVAP – Coordenação de Controle e Validação de Processos
Senado Federal | SADCON
Av. N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-2149
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Simone Anikaelle Gomes dos Santos
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Márcio Rodrigo Guerra Reis <mr.reis@terra.com.br>
terça-feira, 29 de outubro de 2019 15:58
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Possivel SPAM - Prodasen - NAO CLIQUE nos links] Enc: RES: SOLICITAÇÃO DE
ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015

------- Mensagem encaminhada ------De: HIDER VINICIUS GOEKING <HIDER.GOEKING@embratel.com.br>
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Data: Ter 29/10/19 15:55
Prezado Marcio,

A proposta tem validade por um período de 60 dias.

Att.

Hider Vinicius Goeking

MERCADO EMPRESARIAL
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Diretoria de Vendas Governo

T.: +55 61 2106-7389 C.: +55 61 99123-6299

hider.goeking@embratel.com.br

www.claro.com.br
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De: Márcio Rodrigo Guerra Reis [mailto:marcior@senado.leg.br]
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2019 15:51
Para: HIDER VINICIUS GOEKING <HIDER.GOEKING@embratel.com.br>
Cc: mr.reis@terra.com.br
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015

Prezado Hider,

Favor ratificar a validade da proposta por um período de 60 dias.

Grato.

3
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6085FEDC00320AF5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.156597/2019-36 - 00100.156597/2019-36-1 (ANEXO: 001)

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO

Chefe de Serviço

Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: HIDER VINICIUS GOEKING [mailto:HIDER.GOEKING@embratel.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 09:51
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Cc: m.reis@terra.com.br; Orlando Carneiro Silva <ORLANDOC@senado.leg.br>
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
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Prezado Marcio,

Segue orçamento em anexo.

Att.

Hider Vinicius Goeking

MERCADO EMPRESARIAL

Diretoria de Vendas Governo

T.: +55 61 2106-7389 C.: +55 61 99123-6299

hider.goeking@embratel.com.br

www.claro.com.br
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De: Márcio Rodrigo Guerra Reis [mailto:marcior@senado.leg.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 16:35
Para: HIDER VINICIUS GOEKING <HIDER.GOEKING@embratel.com.br>
Cc: JULIANA FRANCO JIBRAN HSIEH <JULIANA.HSIEH@embratel.com.br>; Orlando Carneiro Silva
<ORLANDOC@senado.leg.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO
FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prioridade: Alta
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Prezado Hider,

Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo do
Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com base
nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos com os
praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos para a
elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:

Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.

Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).

Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 25/10/2019.

Atenciosamente,
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Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO

Chefe de Serviço

Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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*** Disclaimer Claro Brasil *** Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem conter
informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Não podem ser parcial ou totalmente reproduzidos sem o
consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso não autorizado deste e-mail ou seus anexos é proibida. Se
você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o remetente e apague-o imediatamente. A Claro Brasil, no
exercício do seu poder de direção, conforme disposto na legislação trabalhista em vigor, reserva-se o direito de
monitorar e auditar o envio e recebimento de mensagens por correio eletrônico. Todas as informações são de
propriedade da Claro Brasil, estando vetado o seu uso para fins que não atendam aos interesses da Empresa.
This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information which is
confidential and/or legally privileged. Should not be partly or wholly reproduced without consent of the owner. Any
unauthorized use of disclosure of this e-mail or its attachments is prohibited. If you receive this e-mail in error, please
immediately delete it and notify the sender by return e-mail. Claro Brasil, in the exercise of its power of direction, in
accordance with current labor legislation, reserves the right to monitor and audit the sending and receiving of
messages by electronic mail. All information is the property of Claro Brasil, being prohibited its use for purposes that
do not meet the interests of the Company.
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Simone Anikaelle Gomes dos Santos
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
terça-feira, 29 de outubro de 2019 15:55
Márcio Rodrigo Guerra Reis
RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Pedido de Orçamento - SMP_Tabela_2019_10_23_v3.pdf

Boa tarde.
De acordo, proposta válida por 60 dias.
Atualizei a data e coloquei essa informação na proposta.

Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
Cel.: +55 61 99986-0015

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2019 15:52
Para: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prezado Kato,
Favor ratificar a validade da proposta por um período de 60 dias.
Grato.
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida [mailto:carlos.kato@telefonica.com]
Enviada em: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 12:27
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Cc: Orlando Carneiro Silva <ORLANDOC@senado.leg.br>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
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Bom dia, segue nova versão com o valor mensal corrigido.

Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
Cel.: +55 61 99986-0015

De: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida
Enviada em: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 11:09
Para: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Cc: Orlando Carneiro Silva <ORLANDOC@senado.leg.br>
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO Nº 0009/2015
Bom dia @Márcio Rodrigo Guerra Reis, segue cotação no anexo.

Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
Cel.: +55 61 99986-0015

De: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 16:34
Para: Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
Cc: Orlando Carneiro Silva <ORLANDOC@senado.leg.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO - SMP - SENADO FEDERAL - SUBSTITUIÇÃO
DO CONTRATO Nº 0009/2015
Prioridade: Alta

Prezado Kato,
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, em diversas decisões do TCU e em ato administrativo
do Senado Federal que tratam da necessidade de estimativa prévia do valor da contratação pública, com
base nos preços correntes no mercado e com o objetivo de aferir a compatibilidade dos preços propostos
com os praticados no mercado para avaliação da sua vantajosidade, vimos solicitar os vossos préstimos
para a elaboração de ESTIMATIVA DE PREÇO para o seguinte objeto:
Referência: Contratação de Serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, por um período de 30
meses.
Segue anexado arquivo com formulário específico de consulta de preços (.docx).
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Ainda contando com a vossa generosa colaboração, pedimos que a resposta à essa solicitação seja enviada
até o dia 25/10/2019.
Atenciosamente,
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Senado Federal - SPATR - COOTELE - SETEMO
Chefe de Serviço
Edifício Senador Antônio Farias | Bloco 13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1222

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

05.423.963/0001-11
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

12/12/2002

NOME EMPRESARIAL

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

OI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

61.20-5-01 - Telefonia móvel celular
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A

S/N

ANDAR TERREO-PARTE 2 ED.ESTACAO
TEL. CENTRO NORTE

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

70.713-900

ASA NORTE

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LD-ATENDIMENTOAFISCALIZACAO-DIRETOS@OI.NET.BR

(21) 3131-3589 / (21) 3131-3100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

RECUPERACAO JUDICIAL

29/06/2016

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 09/01/2017 às 14:22:57 (data e hora de Brasília).
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

02.558.157/0001-62
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

04/06/1998

NOME EMPRESARIAL

TELEFONICA BRASIL S.A.
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

204-6 - Sociedade Anônima Aberta
LOGRADOURO

NÚMERO

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

1376

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

04.571-936

CIDADE MONCOES

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

TELEFONICA@TELEFONICA.COM

(11) 3430-0000

COMPLEMENTO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 09/01/2017 às 14:24:35 (data e hora de Brasília).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e
este Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública,
para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Política de Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13,
de 2018, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do
Processo n° 00200.016729/2018-89, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de empresa
para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá inicio somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – 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 Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio
do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, assim como receber as instruções
detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do
Senado Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
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2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
CAPÍTULO III – DOS CONSÓRCIOS
3.1 – Será admitida a participação de consócios na presente licitação, desde que observadas as
condições estabelecidas neste capítulo.
3.2 – Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser apresentado compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste
edital e será a representante das consorciadas perante o SENADO.
3.2.1 – Juntamente com o documento referido no subitem anterior, os consorciandos
deverão apresentar declaração de compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do
SENADO, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
consórcio original;
3.3 – No compromisso de constituição do consórcio deverão estar discriminadas a
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato.
3.3.2 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
vigência do contrato.
3.3.3 – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme disposto no art. 33, §1º, da Lei
nº 8.666/1993.
3.4 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo que:
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3.4.1 – Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada empresa consorciada;
3.4.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, será aferido para cada empresa
consorciada o atendimento às exigências estabelecidas no item 13.3.2 deste edital.
3.5 – As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.
3.6 - Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na qual figure, entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável
técnico ou sócio de outra empresa consorciada.
3.7 - Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e servidores do Senado Federal, bem como os
ocupantes de cargos ou funções comissionadas de direção do Senado Federal.
3.8 – A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o acesso ao sistema
COMPRASNET, nos termos do Capítulo II deste edital, será realizada em nome da empresalíder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas durante o certame.
3.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria diferente de seus integrantes.
CAPÍTULO IV – DA VISTORIA
4.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal (SETEMO),
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações de todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado
Federal e das Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a
cobertura de voz e dados tenha qualidade satisfatória.
4.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h a
17h, pelo telefone (61) 3303-9001.
4.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido.
4.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da
pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado
de identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
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4.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço
ou contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
4.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 4.1.3, não
será executada a vistoria.
4.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo SETEMO.
4.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
4.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO V – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item (para 30 meses), observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
5.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e
encargos sociais.
5.3 – O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
5.3.1 – Prazo de início da prestação dos serviços, compreendendo serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir do dia 10/12/2019.
5.3.2 – Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela garantia durante todo o
período da vigência contratual, obedecendo o disposto na Cláusula Quarta da minuta
de contrato (Anexo 4), no que se refere ao seu reparo e reposição.
5.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos
indicados neste edital.
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5.5 – No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no
Capítulo XIII deste edital.
5.5.1 – A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF.
5.5.2 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
público após o encerramento da fase de lances.
5.6 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso
daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que
desatendam às exigências deste edital.
5.7 – A 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.
5.8 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006
deverá declarar em campo próprio do sistema.
5.9 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em
lei.
5.10 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
5.11 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.11.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.12 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
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6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema
eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente,
pelo e-mail licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
6.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 –Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com
presunções absolutas de inexequibilidade;
7.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
8.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
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8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
8.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
8.4.1 – Na hipótese da ausência de registro de lance durante a etapa de disputa, a
proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.7 – Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
9.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de
preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do
direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias,
será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
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9.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o
mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1 – A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 6
do edital.
12.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
12.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
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12.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à
parcela ou à totalidade de remuneração.
12.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto aos preços ofertados para cada
item, que não poderão ser superiores aos valores unitários informados no Anexo 1 deste
edital.
12.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no
que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
12.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do
Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
13.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº
123/2006.
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13.2 – Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
13.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 5.5 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
13.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades
local, longa distância nacional (LDN) e/ou longa distância internacional
(LDI), não necessariamente com as exatas características, volume de dados,
cobertura e localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea “a”
(12 meses) será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica,
desde que se referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as
licitantes deverão disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à
contratação, relatórios técnicos e documentos complementares
necessários à compreensão das características dos serviços executados.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de
Concessão ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto
deste edital, subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.
13.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”,
“Liquidez Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual
ou inferior a 1 (um), deverá a licitante comprovar, através de documento
hábil, que seu patrimônio líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta;
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
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13.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
13.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
13.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
13.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4 – Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
13.4.5 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante
o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
13.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado
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Federal, situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro.
13.4.6 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
13.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação
exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
13.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
13.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
13.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
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13.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências
Impeditivas Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá
promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a
configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº
8.666/1993 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as
pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b)

atuação no mesmo ramo de atividades;

c)
data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica
e/ou de recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

13.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer
sanção de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade
aplicada a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios
levantados, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório
e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a
suspeita da prática de comportamento ilícito.
13.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a
outra empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a)
inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações
com a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos
e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
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CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
14.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal,
limitando-se a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção
de recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do
sistema.
15.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a)
b)
c)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.

15.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
15.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
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15.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
15.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
15.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
15.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos
XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado
Federal.
16.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 17.1.
17.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
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17.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e,
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
18.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem
como estará sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
ajuste, se contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais.
18.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 – Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licita@senado.leg.br.
19.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
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19.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
19.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário
de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
19.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da
licitante.
20.2 - Integram este edital os seguintes anexos:
- Anexo 1 – Termo de Referência;
- Anexo 2 – Especificações Técnicas dos Serviços;
- Anexo 3 – Especificações Técnicas dos Dispositivos (aparelhos celulares e Modem 4G) a
serem fornecidos em comodato;
- Anexo 4 – Minuta do Contrato;
- Anexo 5 – Modelo de Apresentação de Proposta;
- Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
- Anexo 7 – Termo de Compromisso – Sigilo e Confidencialidade.
20.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de
complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no
sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
18
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BC8C694100321810.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.157497/2019-27

20.4 – 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.
20.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
20.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
________________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2 e 3 do edital.
DO OBJETO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um serviço imprescindível para o bom desempenho das
atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer
tempo e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de
se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada vez mais o Senado
Federal oferece serviços e sistemas totalmente suportados em meio
digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes
de suportar essa mudança de paradigma na forma de se comunicar,
com a prevalência da telefonia móvel sobre a fixa.

ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global.
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)
Item Unid. Quant.
PARA 30 MESES E
QUANTIDADE(S)

1

mês

30

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

85 (oitenta e cinco)
Assinaturas mensais de
linha de voz, com
ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 20 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 1 ou 2
em comodato.

32.291,50

968.745,00
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2

3

4

5

mês

mês

mês

mês

30

315
(trezentos
e
quinze)
Assinaturas
mensais de linha de
voz, com ligações
locais (VC1) e LDN
(VC2
e
VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 10 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 3 em
comodato.

49.621,95

1.488.658,50

30

300
(trezentas)
Assinaturas mensais de
linha de dados, com
franquia mínima de 10
GB, com fornecimento
de modems 4G e
SIMCARDs.

71.985,00

2.159.550,00

30

500
(quinhentos)
minutos de Ligações
LDI - Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai,
EUA (exceto Havai e
Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,
Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália,
Reino Unido, Irlanda,
Alemanha,
Suíça,
Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e
Austrália).

1.840,00

55.200,00

30

200 (duzentos) minutos
de Ligações LDI Região II (Demais
países das Américas e
da Europa).

736,00

22.080,00

400,00

12.000,00

200,00

6.000,00

6

mês

30

100 (cem) minutos de
Ligações LDI - Região
III (Demais países da
Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos
de Ligações LDI Região IV (Demais
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países da Oceania e
territórios não listados
nas regiões anteriores).
8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e
dados em roaming
internacional.

VALOR TOTAL

35.000,00

1.050.000,00

192.074,45

5.762.233,50

*Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa,
não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser
inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00.
(NOTA 1: Na discriminação do Item 2 constante da nova planilha
de estimativa de despesas acostada ao NUP 00100.155599/2019-16,
consta que “[...] fornecimento de smartphone tipo 2 em comodato. ”
Contudo, ao analisar a última versão do Termo de Referência,
verificou-se que a descrição para o item 2 (7. Estimativa de Custo do
TR) é a seguinte: “[...] fornecimento de smartphone tipo 3 em
comodato. ”. Nesse sentido, solicita-se ao órgão técnico verificar a
divergência e ajustar o que for necessário).
(NOTA 2: pede-se ao órgão técnico para informar se os valores
informados acima, assim como o somatório estão corretos).
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO
(COBERTURA)
DOS SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 4).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 4).
Programa de Trabalho: 084390
Natureza da Despesa: 339039
Será obrigatória a cobertura de voz e dados em todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na Residência Oficial da
Presidência do Senado Federal e nas Residências Oficiais.
Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 4).
____________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
(NOTA 3: pede-se ao órgão técnico para ratificar ou retificar as especificações técnicas
constantes deste anexo).
Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Item

Quant.

1

85

Unidade
de medida
Unidades

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8*

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
(NOTA 4: órgão técnico – Vide NOTA 1)
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10
GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios
não listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional

* Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação
de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de
pregão.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS (APARELHOS CELULARES E
MODEM 4G) A SEREM FORNECIDOS EM COMODATO
(NOTA 5: pede-se ao órgão técnico para ratificar ou retificar as especificações técnicas
constantes deste anexo).
As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3, bem como do modem 4G estão
detalhadas neste anexo.
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela Liquid Retina HD;
Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels
Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;

Tela

Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;

Câmera

Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelos de Referência – Samsung Galaxy A50; LG G7 ThinQ; Motorola One Vision
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
LTE;
HSPA+;

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
GPS (A-GPS/Glonass)
Sistema
Operacional

Android 9

Bateria

Mínimo 3000 mAh

Processamento

Processador 8 Core de 64 bits
Memória RAM mínima de 4 GB

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela de no mínimo 6 polegadas (na diagonal);
Resolução mínima de 1080 x 2340 pixels

Câmera

Câmeras traseiras múltiplas – mínimo duas, sendo a principal de no mínimo 16 MP
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Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080)

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e
10; e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software
de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n°
(___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida
pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital nº ___________do Processo n.º 00200.016729/2018-89, incorporando o
edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato
da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança
estipuladas neste contrato e no edital, e será a representante das consorciadas
perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em
razão do trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7
do edital.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a
CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no
edital e seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o
prazo da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90
(noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância
nacional e longa distância internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos
de força maior, justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de
primeiro uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida
ou qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a
entrega dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, em 10/3/2021, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de
cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo
estipulado para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para
casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das
quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais
frações equivalerão ao próximo número inteiro.
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PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim
de Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato
pelo gestor do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum
ônus para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a
CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega
do dispositivo reposto ou reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota
fiscal do dispositivo reposto ou do reparo efetuado, para que o SENADO providencie
o ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de
laudo, no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de
qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
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a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à
reparar ou repor os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo
Décimo desta cláusula.
IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do
contrato poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota
Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela
garantia durante todo o período da vigência contratual, obedecendo o disposto nesta cláusula,
no que se refere ao seu reparo e reposição.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências
previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 10/12/2019.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo
Primeiro desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada
de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do
contrato (Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos
serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 25/11/2019.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues
ao gestor de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
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II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a
vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do
serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no
decorrer da execução deste contrato.
a) Poderá ser solicitada a desativação em definitivo de linhas, no prazo definido
na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial
da Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309
Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G,
4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
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PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus
anexos.
II – No caso específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de
dados previstas nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja
desequilíbrio financeiro do contrato.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
I – O SENADO poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para
saída ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos
números pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel
ou de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a
necessidade de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se,
automaticamente, daquele utilizado pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os
serviços de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como
correio de voz, SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte
do SENADO, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da
assinatura mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM
CARD, sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte
por cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no
Parágrafo Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIMCARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal
Web de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as
suas linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de voz, listados por:
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c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de dados;
e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e
dados em roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da
ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130)
e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não
cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN
(VC2 e VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele
por ela utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar
facilidade de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os
países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao
SENADO, sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional
automático, seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao
SENADO, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora
do escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, aceitando-se a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center
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para atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que
respeitados os Níveis de Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será
emitido termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do
ajuste, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada
(padrão FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor,
em conjunto com a apresentação do
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BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:
Percentual
de glosa a
ser aplicado
sobre o
valor
mensal
faturado

Atividade

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega
do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação
de chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Restabelecimento
temporariamente

de

linha

suspensa
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Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Apresentação
esclarecimentos

de

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se
o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço
Total 30
Meses
(R$)
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1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 3 em comodato.

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ _________________________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em
arquivo eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos
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FEBRABAN V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato
possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo
que o pagamento poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura,
ou por Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação
à CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar
apurações e comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova
fatura ou boleto para recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data
de vencimento, respeitando a antecedência prevista no Inciso I deste
parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente
os fatos à CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na
fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do
contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste
contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a
zero hora do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira
não impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida
prevista no Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
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Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro
indicador que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
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I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção
monetária serão utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade,
e quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho ______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2,5% ___ % (dois e meio por cento
por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma
das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a
normatização dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la
segundo o regime jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá
observar o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser
garantido esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o
disposto no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV
desta Cláusula.
47
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BC8C694100321810.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.157497/2019-27

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
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constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se
o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo
e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do
término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__
DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL
REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone

Preço
Total
30
Meses
(R$)

52
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BC8C694100321810.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.157497/2019-27

tipo 3 em comodato.

8*

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta,
seguindo a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 6
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas
exigidas na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato
administrativo, não se restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________

54
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BC8C694100321810.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.157497/2019-27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 7
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
A

empresa

______________________________________________

pessoa

jurídica

estabelecida na ___________________________ (endereço), inscrita no CNPJ/MF com o nº
_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita
as regras, condições e obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a

necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado
Federal revelada à EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de
prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se
limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio,
processos, projetos conceitos de produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários
das linhas telefônicas, nomes de revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não
outorgadas, preço e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias,
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento

a terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir

que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem,
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de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as
informações restritas reveladas, devendo cientifica-los da existência deste Termo e de
natureza confidencial das informações restritas reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
ação ou omissão, independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar,

veicular publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou
informações contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações

de que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade
dos dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de
telecomunicação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor

desde a data da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 742/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 31 de outubro de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Encaminhamento ao órgão técnico para novo visto da minuta de edital e
atualização do Termo de Referência.
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivo.
Considerando a nova pesquisa de preços empreendida pelo órgão técnico
acostada ao NUP 00100.155599/2019-16, a qual foi ratificada sem ressalvas pela COCVAP
no NUP 00100.156597/2019-36, assim como a informação prestada pela SPATR “[...]
Destaca-se que esta pesquisa foi baseada na última versão do Termo de Referência (NUP
00100.128362/2019-54) e, após sua validação, realizaremos as alterações no Termo de
Referência que se fizerem necessárias”, sugere-se o envio dos autos ao órgão técnico para que
sejam realizadas as atualizações pertinentes no Termo de Referência.
Adicionalmente, considerando as alterações efetuadas na minuta de edital, as
quais estão destacadas (NOTA) e pendentes de ratificação/manifestação pelo órgão técnico,
solicita-se ao órgão técnico, a conferência da minuta de edital na íntegra acostada ao NUP
00100.157497/2019-27.
A versão atualizada do Termo de Referência deve ser anexada aos autos sem
as marcas de revisão/correção, devidamente assinado pelo Diretor da Secretaria, para
aprovação pela autoridade competente.
Ainda, a fim de possibilitar a necessária atualização das disposições da minuta de
edital, prevenindo o risco de o instrumento convocatório a ser futuramente publicado na fase
externa da licitação não estar em consonância com a última versão do Projeto Básico/Termo
de Referência, resultando em falhas ou delongas no procedimento, solicitamos ao órgão
técnico:
1) O envio, para o e-mail coatc@senado.leg.br, em formato Word, da última
versão do Projeto Básico/Termo de Referência, com as alterações e inclusões
em destaque e as exclusões tachadas, a fim de facilitar a identificação das
alterações realizadas pelo órgão técnico;
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 742/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
2) O preenchimento de tabela conforme modelo abaixo, a ser juntada no
expediente de encaminhamento do Projeto Básico/Termo de Referência,
apontando, resumidamente, as alterações realizadas, os itens ajustados e a
devida justificativa, se for o caso.
Número da
Nota do edital
(...)

Item do TR alterado

Ajuste realizado

Justificativa, se for o
caso

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Após, o processo em questão deverá retornar à COATC, para seu regular
prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À SPATR, para novo visto da minuta de edital e atualização do Termo de Referência.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a prestação de serviços de telefonia, a partir
de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do objeto do presente Termo de Referência tem por objetivo gerar as
especificações técnicas para a substituição do objeto do Contrato nº 009/2015, em virtude
do fim de sua vigência em 14/1/2020. Trata-se de um serviço imprescindível para o bom
desempenho das atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer tempo
e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de se comunicar nos dias atuais.
Além disso, cada vez mais o Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente
suportados em meio digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes de suportar essa
mudança de paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia móvel
sobre a fixa.
2.2. Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma perspectiva de custo x benefício,
a contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração, pois busca ampliar
a qualidade dos serviços prestados atualmente com um custo menor adotando o modelo de
pacote de serviços (ligações locais e longa distância nacional não tarifadas utilizando o CSP
da operadora contratada). Tal modelo já é há muito tempo adotado no varejo e no mercado
corporativo, passando a ser utilizado também no mercado governo, após o sucesso do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2018, realizado no último ano pela Central
de Compras do MPOG.
2.3. Considera-se, ainda, que as especificações exigidas neste Termo de Referência para o
objeto da contratação são aquelas estritamente necessárias para garantir o atendimento do
interesse da Administração, sem comprometer de forma injustificada a competividade do
certame, uma vez que todas as operadoras autorizadas a prestar o SMP em território
nacional têm condições de atender as exigências estabelecidas neste instrumento.
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Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações

2.4. Relação entre demanda prevista e a quantidade solicitada
2.4.1. O contrato atualmente vigente prevê até 500 (quinhentas) linhas de voz/dados e 500
(quinhentas) linhas de dados; para este Termo de Referência, propomos agora uma
redução para 400 (quatrocentas) linhas de voz/dados e 300 (trezentas) linhas de dados,
que melhor reflete a demanda atual, sabendo que temos hoje ativas 280 (duzentas e
oitenta) linhas de voz/dados e 85 (oitenta e cinco) linhas de dados.
2.5. Possíveis riscos, caso não se contrate o objeto solicitado, e benefícios esperados com a
contratação
2.5.1. Informa-se que, caso essa não venha a ser realizada, a Administração estará sujeita ao
seguinte risco: interrupção total do serviço de telefonia móvel hoje disponibilizado aos
Senadores e a servidores previamente autorizados pela Diretoria-Geral.
2.5.2. Por fim, cumpre ressaltar que, com a contratação do objeto deste Termo de Referência,
espera-se alcançar os seguintes benefícios à Administração: i) maior disponibilidade e
flexibilidade de meio de comunicação aos Senadores e servidores; ii) interação com os
sistemas eletrônicos institucionais em qualquer lugar e a qualquer tempo.
2.6. Contratos / Atas de Registro de Preço que serão substituídas com a contratação
Nº Contrato / ARP
Contrato nº 009/2015

Término da

Objeto

vigência

Contratação de empresa especializada para a prestação 14/1/2020
de serviços de telefonia a partir de terminais móveis,
nas modalidades SMP e STFC, na forma de um Plano
Corporativo, com software de gerenciamento das
linhas que possibilite o controle de uso dos acessos do
SMP por parte do SENADO FEDERAL, incluindo a
disponibilização dos aparelhos telefônicos móveis em
comodato, durante o período de 30 (trinta) meses
consecutivos.
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Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO
3.1. Modalidade de licitação
3.1.1. Será adotada a modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, em razão de o objeto da
presente contratação poder ser classificado como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, consoante preceituam a Lei nº 10.520/02, assim
como o art. 2º, caput e §1º, e o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.4540/05.
3.2. Critério de julgamento das propostas
3.2.1. Será adotado o critério de julgamento “menor preço”, sendo declarada vencedora do
certame a proposta que, atendidas as especificações do edital, ofertar o menor preço
para o objeto da licitação, nos termos do art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/1993.
3.3. Critério de adjudicação
3.3.1. Será adotado o critério de adjudicação “global”, tendo em vista a existência dos
seguintes fatores que justificam o agrupamento dos itens em um único grupo:
i)
a contratação conjunta dos serviços de telefonia locais (VC1),
longa distância nacional (VC2 e VC3) e internacional (LDI) num
único lote se justifica pela alta complexidade em definir quando
utilizar o Código de Seleção de Prestadora (CSP) de diferentes
operadoras, um para chamadas VC1, VC2 e VC3 e outro para
LDI, o que resultaria em maiores custos para a contratação;
ii)
a contratação proposta é, basicamente, uma solução única,
composta dos serviços de voz (local, LDN e LDI) e dados
móveis, não havendo nenhum ganho técnico ou econômico em
seu fracionamento em mais de um fornecedor;
iii)
o grande benefício da contratação conjunta dos serviços de
telefonia móvel advém da utilização do poder de compras
agregado do governo. Na medida que aproveita as oportunidades
de economia de escala, o Senado pode obter melhores preços
junto ao mercado, reduzindo seus custos.
3.4. Opção pela utilização ou não do Sistema de Registro de Preços
3.4.1. Não será utilizado o Sistema de Registro de Preços na presente contratação, tendo em
vista o não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.
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3.5. Aplicação do tratamento diferenciado previsto no art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas
3.5.1. O objeto de Termo de referência não se enquadra nas condições previstas no art. 48 da
Lei Complementar nº 123/2006 para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas.
3.5.2. Ademais, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Desta
forma, conforme inteligência do inciso II, do art. 49, da Lei Complementar supracitada,
não há que ser concedido o tratamento diferenciado às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.
3.6. Permissão ou vedação quanto à participação de consórcios
3.6.1. A participação de consórcios no certame que se originará do presente Termo de
Referência será permitida, em razão de possibilitar uma maior competividade e ampla
concorrência. Por exemplo: operadoras focadas em serviço móvel poderiam se
consorciar com outras operadoras focadas em serviços fixo (em geral, fazem parte de
um mesmo grupo econômico) para concorrer em licitações que isoladamente teriam
pouca ou nenhuma capacidade de concorrer.
3.6.2. Nesse sentido, será admitida a participação de consórcios na licitação que se originar
deste Termo de Referência, desde que observadas as condições estabelecidas a seguir:
A.1.
Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser
apresentado pela licitante compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da
empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas
neste edital e será a representante das consorciadas perante o Senado
Federal.
A.1.1.
Juntamente com o documento referido no subitem
anterior, os consorciandos deverão apresentar declaração de
compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à
anuência e aprovação do Senado Federal, visando manter válidas as
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.
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A.2.
No compromisso de constituição do consórcio deverão estar
discriminadas a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária
de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase
da licitação quanto na de execução do contrato.
A.2.1.
As empresas consorciadas serão solidariamente
responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e
durante toda a vigência do contrato.
A.2.2.
O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo,
coincidir com o prazo de vigência do contrato.
A.2.3.
No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme
disposto no art. 33, §1º, da Lei nº 8.666/1993.
A.3.
Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação jurídica, fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo
que:
A.3.1.
Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada
empresa consorciada;
A.3.2.
Para fins de qualificação econômico-financeira, será
aferido para cada empresa consorciada o atendimento às respectivas
exigências estabelecidas no edital.
A.4.
As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição
de subcontratada de outra licitante.
A.5.
Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na
qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa
que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de outra
empresa consorciada.
A.6.
Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual
figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e
servidores do Senado Federal, bem como os ocupantes de cargos ou
funções comissionadas de direção do Senado Federal.
A.7.
A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o
acesso ao sistema COMPRASNET, será realizada em nome da empresaCoordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
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líder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas
durante o certame.
A.8.
Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se
constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa
jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente
de seus integrantes
3.7. Será obrigatória a apresentação de termo de vistoria ou de declaração de dispensa de
vistoria pelas licitantes, tendo em vista a obrigatoriedade de cobertura de voz e dados,
com qualidade satisfatória, em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal
(CASF), na residência oficial da Presidência do Senado Federal e nas residências
oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309 sul, nos termos a seguir.
A.1. É facultado à licitante interessada em participar do Pregão
decorrente deste Termo de Referência, mediante prévio agendamento
junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal
(SETEMO), realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações.
A.1.1.
A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos
horários de 9:00 as 17:00, pelo telefone (61) 3303-9001.
A.1.2.
Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou
fora do prazo estabelecido.
A.1.3.
A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou
representante da pessoa jurídica interessada em participar da licitação,
que deverá comparecer municiado de identificação pessoal e do
comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
A.1.4.
A comprovação do vínculo poderá ser feita através do
contrato de trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de
prestação de serviço ou contrato social da empresa (no caso de sócio
ou gerente).
A.1.5.
Caso o vistoriador não atenda aos requisitos acima, não
será executada a vistoria.
A.2. Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria,
emitido pelo SETEMO.
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A.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará
declaração na qual dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e
qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente
o serviço nos termos de sua proposta e do edital.
A.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de
Dispensa de Vistoria será obrigatória na fase de habilitação do certame.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
4.1.
Item

Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Quant.

Unidade
de medida
Unidades

1

85

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB,
com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional
Tabela 1 – especificação técnica dos itens a serem contratados

4.2. Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço
estão apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha
de formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras
durante a sessão de pregão.
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4.3. As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3 bem como do modem 4G
estão detalhadas no Anexo I deste termo de Referência.

5. REQUISITOS DA LICITANTE
5.1. Qualificação Técnica Necessária
5.1.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar Atestado(s) de
Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando que a licitante prestou, por período não inferior a 12 (doze) meses, Serviço
Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa
distância internacional (LDI), não necessariamente com as exatas características,
volume de dados, cobertura e localidades referidos neste Termo de Referência.
5.1.1.1. Para a comprovação do lapso temporal estabelecido no item 5.1.1 (12 meses)
será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica, desde que se
referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
5.1.1.2. Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as licitantes
deverão disponibilizar todas as informações e documentos que eventualmente
se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à contratação, relatórios
técnicos e documentos complementares necessários à compreensão das
características dos serviços executados.
5.1.2. O licitante deverá apresentar também Termo de Autorização, Contrato de Concessão
ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto deste Termo de
Referência, subscrito pela ANATEL.

6. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Tendo em vista a natureza do objeto do presente Termo de Referência, não é aplicável a
exigência de critérios e práticas de sustentabilidade.
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7. ESTIMATIVA DE CUSTO
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
Mensal (R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

1

Unidade

85

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de
smartphone tipo 1 ou 2 em comodato.

379,90

32.291,50

968.745,00

2

Unidade

315

Assinatura mensal de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs
ilimitados, acesso à caixa postal / secretária
eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de
smartphone tipo 3 em comodato.

157,53

49.621,95

1.488.658,50

3

Unidade

300

Assinatura mensal de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com
fornecimento de modems 4G e SIM
CARDs.

239,95

71.985,00

2.159.550,00

4

Minutos

500

Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e
Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria,
Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul,
China e Austrália)

3,68

1.840,00

55.200,00

5

Minutos

200

Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa)

3,68

736,00

22.080,00

6

Minutos

100

Ligações LDI - Região III (Demais países
da Ásia e África)

4,00

400,00

12.000,00

7

Minutos

50

Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

4,00

200,00

6.000,00

8

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming
internacional

NA

35.000,00

1.050.000,00

192.074,45

5.762.233,50

Valor Total
Tabela 2 – Planilha de Custos
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8. REGIME DE EXECUÇÃO
8.1. Início da prestação do serviço
8.1.1. A Contratada executará os serviços objeto deste Termo de Referência, compreendendo
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP
e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir de
10/12/2019.
8.1.2. Em que pese a vigência do contrato atual até 14/1/2020, faz-se necessário que a nova
avença tenha seu efetivo início em 10/12/2019, de modo que a possível portabilidade
das linhas (caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço) seja
realizada de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
8.1.3. Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à prestação dos serviços
objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato
(Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva
dos serviços. Ou seja, deverão ser entregues até o dia 25/11/2019.
8.1.4. Havendo necessidade de realizar portabilidade de linhas (caso a vencedora do certame
não seja a atual prestadora do serviço), essa deverá ocorrer no dia 10/12/2019. Para
tanto, os SIM CARDs que serão habilitados com as linhas que serão portadas deverão
ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes da
data agendada para a portabilidade. Ou seja, deverão ser entregues até o dia
25/11/2019.
8.1.5. Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos definidos nos itens 8.1.3
e 8.1.4.
8.1.6. Inicialmente, deverão ser solicitadas:
i)
Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta)
delas para serem utilizadas com modem 4G, não haverá
necessidade de portabilidade para essas linhas;
ii)
Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a
atual prestadora do serviço;
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iii)

Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de
10 GB e fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150
(cento e cinquenta) delas deverão ser portadas, caso a vencedora
do certame não seja a atual prestadora do serviço;
8.1.7. Posteriormente, no decorrer da execução do contrato, poderão ser solicitadas ativações
de novas linhas, nos quantitativos máximos estabelecidos no item 4.1 e no prazo
estabelecido no item 8.7. Da mesma forma, poderá ser solicitada a desativação em
definitivo de linhas, também no prazo definido no item 8.7.

8.2. Requisitos técnicos
8.2.1. A Contratada deverá seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia
móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da
Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
8.2.2. A Contratada deverá prover nível de sinal satisfatório de voz e dados em todo o
Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na residência oficial da
Presidência do Senado Federal e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e
G da 309 sul.
8.2.3. A cobertura local externa da Contratada será aquela exigida pela ANATEL.
8.2.4. Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com serviços de dados com
franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, incluindo a assinatura
de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea
nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps
para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
8.2.5. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a Contratada deverá permitir a
habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com SIM CARDs,
no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e compatíveis com sua rede de
telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo Senado Federal.
8.2.6. Caso a Contratada venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento para o
Serviço Móvel Pessoal (SMP), o Senado Federal poderá solicitar a migração, sem ônus,
para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma,
que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja
descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso
contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos
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acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. No caso
específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de dados previstas
nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja desequilíbrio financeiro do
contrato.
8.2.7. O Senado Federal poderá solicitar à Contratada a facilidade de portabilidade numérica,
devendo esta manter os números utilizados pelo Senado Federal, sem ônus para aquela,
e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. Da
mesma forma, poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para saída
ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos no item 8.7.
8.2.8. A Contratada deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL
para a realização de portabilidade, após a liberação dos números pela operadora de
origem. Esse prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
8.2.9. As assinaturas mensais de linha de voz, previstas no item 4, deverão contemplar
ligações locais (VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer
linha fixa ou móvel, independente da operadora de destino da ligação.
8.2.10. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo adicional
e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento,
em todo o território nacional.
8.2.11. As linhas disponibilizadas pela Contratada deverão estar configuradas para realizar
chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a necessidade de inserção do Código de
Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se, automaticamente, daquele utilizado pela
Contratada.
8.2.12. A Contratada deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, chamadas
originadas e recebidas fora da área de registro, SMS (Short Message Service) e MMS
(Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como correio de voz, SMS/MMS,
sem custo adicional ao Senado Federal.
8.2.13. A Contratada deverá providenciar o bloqueio das linhas móveis quando solicitado pelo
Senado Federal (suspensão temporária), no prazo estabelecido no item 8.7. Esse
bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o Senado Federal. O
restabelecimento dessas linhas, também em prazo estabelecido no item 8.7, só ocorrerá
após solicitação formal por parte do Senado Federal.
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8.2.14. A Contratada não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida
solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da assinatura mensal pro-rata até
a data do bloqueio.
8.2.15. O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do Senado Federal.
8.2.16. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o
serviço de troca de número e/ou troca de SIM CARD, sem qualquer ônus extra para o
Senado Federal.
8.2.17. De modo a garantir o disposto no item 8.2.16, a Contratada fornecerá ao Senado, no
início da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a
20% (vinte por cento) do total das linhas ativadas inicialmente. Esses SIM CARDs
poderão ser ativados mediante solicitação do Gestor do Contrato.

8.3. Serviço de Gerenciamento
8.3.1. A Contratada deverá disponibilizar um Portal Web de acesso via Internet que permitirá
ao Senado Federal efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas contratadas. Este
portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
i)
definir o perfil de utilização de cada linha;
ii)
agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
iii)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de voz, listados por:
a. o horário / calendário;
b. o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc.;
c. o números chamados (lista negra / lista branca);
d. limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo;
iv)
permitir que o Senado Federal realize consultas de
acompanhamento do uso diário de dados,
v)
permitir que o Senado Federal realize o bloqueio/desbloqueio dos
serviços de voz e dados em roaming internacional;
vi)
disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do
contrato;
vii)
permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso
ao sistema.
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8.3.2. O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para
garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta.
8.3.3. Será de responsabilidade da Contratada a manutenção, a recuperação e a segurança dos
dados do serviço de gerenciamento online.
8.3.4. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para códigos de
acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130) e similares,
serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo
contrato.
8.3.5. A Contratada deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN (VC2 e VC3)
e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele por ela utilizado.

8.4. Roaming Internacional
8.4.1. O valor de roaming internacional de dados, voz e mensagens não foi definido nessa
contratação e não será objeto de lances pelas licitantes, uma vez que o preço varia muito
entre os países estrangeiros, inviabilizando a cotação pelas operadoras. Dessa forma,
será previsto o valor mensal R$ 35.000,00 para custear os gastos das linhas de voz e
dados quando em roaming internacional (valor inserido na Tabela 2 – Planilha de
Custos).
8.4.2. A Contratada deverá desabilitar o serviço de dados, voz e mensagens prestado na
condição de roaming internacional, permitindo suas ativações somente mediante
solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar facilidade de autogestão para
que o próprio Senado Federal o faça. Tal solicitação deverá especificar o código de
acesso, o período da viagem e os países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
8.4.3. A Contratada deverá informar ao Senado Federal, sempre que solicitado, os países que
possuem acordo de roaming internacional automático, seja direta ou indiretamente.
8.4.4. Os custos do serviço de roaming internacional, para qualquer localidade, deverão ser
faturados em moeda nacional.
8.4.5. O Senado federal poderá, quando da necessidade de liberação de voz e dados
internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional, objetivando a
obtenção de redução de custos.
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8.4.6. A Contratada deverá liberar o serviço roaming internacional em até 24 (vinte e quatro)
horas a contar da solicitação do Senado Federal, conforme disposto no item 8.7 – Níveis
de Serviço.

8.5. Comunicação
8.5.1. A Contratada deverá credenciar, por escrito, junto ao Senado Federal, um Consultor
com poderes de decisão para representá-la, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
8.5.1.1. O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis após a assinatura do contrato.
8.5.1.2. No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a Contratada deverá comunicar ao Gestor do Contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
8.5.2. A Contratada, por intermédio de seu Consultor credenciado junto ao Senado Federal,
deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Gestor do Contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua solicitação.
8.5.3. A Contratada deverá comunicar ao Senado Federal, por escrito, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
8.5.4. 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 Senado Federal.
8.5.5. A Contratada deverá 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 Senado Federal um
atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, aceitando-se a
disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center para atendimento
específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que respeitados os Níveis
de Serviços descritos no item 8.7.
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8.6. Dos dispositivos cedidos em comodato
8.6.1. A Contratada deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4 G – necessários à prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência.
8.6.2. A especificação técnica detalhada dos dispositivos que deverão ser entregues ao Senado
Federal consta do Anexo I a este Termo de Referência.
8.6.3. Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de Telecomunicações do Senado
Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Brasília
– DF, no horário das 9:00 às 17:00 h.
8.6.4. Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e homologados
pela ANATEL. Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
8.6.5. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de
operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a Contratada obrigada a
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos.
8.6.6. Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos serviços, em
10/3/2021, a Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.7. Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30 (trinta) meses, a
Contratada deverá providenciar a substituição da totalidade dos dispositivos dos tipos
1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no item 4.1 deste Termo de
Referência.
8.6.8. O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será informado à
Contratada, pelo Gestor do Contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo estipulado para a
realização das substituições previstas nos itens 8.6.6 e 8.6.7 deste Termo de Referência.
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8.6.9. A Contratada deverá fornecer, a título de back-up para casos de defeito, extravio, perda,
furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das quantidades em funcionamento de
cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao
próximo número inteiro.
8.6.10. Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos, a Contratada deverá
providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato, acompanhado do respectivo Boletim de
Ocorrência (BO). A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e
modelo.
8.6.11. Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto ou roubo, a
Contratada deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da reposição do
dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para que o
Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.12. Na hipótese de defeito dos dispositivos, a Contratada deverá:
i)
providenciar o reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a
contar da comunicação do fato pelo Gestor do Contrato; ou
ii)
providenciar a reposição do dispositivo, por outro de mesma
marca e modelo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
comunicação do fato pelo Gestor do Contrato;
8.6.13. Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos, independente da Contratada optar pelo
reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se o
defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada.
8.6.14. Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertos pela garantia, não haverá nenhum ônus
para o Senado Federal.
8.6.15. Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a Contratada deverá
emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega do dispositivo reposto ou
reparado ao Senado Federal, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo
reposto ou do reparo efetuado, para que o Senado Federal providencie o ressarcimento.
8.6.16. O ressarcimento previsto no subitem 8.6.15 está condicionado à apresentação de laudo,
no prazo estipulado no subitem 8.6.13. Ou seja, a não apresentação do laudo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à Contratada,
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exime o Senado federal de qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos
aparelhos danificados.
8.6.17. A não apresentação do laudo no prazo não isenta a Contratada a reparar ou repor os
aparelhos danificados, nos prazos previstos no subitem 8.6.12.
8.6.18. Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do
Contrato poderá optar para que o Senado Federal restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à Contratada. Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à
operadora a Nota Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
8.6.19. Os dispositivos deverão ser devolvidos à Contratada, em funcionamento, em até 60
(sessenta) dias após o término do contrato, no mesmo endereço da entrega.
8.6.20. Os dispositivos deverão estar cobertos pela garantia durante todo o período da vigência
contratual, obedecendo o disposto nos itens 8.6.12 a 8.6.18 no que se refere ao seu
reparo e reposição.

8.7. Nível de Serviço
8.7.1. O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
8.7.2. A Contratada deverá atender os prazos definidos na Tabela 3, durante a execução do
contrato que se originar deste Termo de Referência.
8.7.3. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta por
cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços básicos
(trafegar dados, originar ou receber chamadas).
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos números
pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do aparelho
e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor
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Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do
Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto ou
roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor, em
conjunto com a apresentação do BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência técnica
especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto
ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Tabela 3 – Prazos para atendimento

8.8. Glosas por descumprimento do Nível de Serviço acordado
8.8.1. No caso de descumprimento dos prazos previstos no subitem 8.7, a Contratada estará
sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal faturado, para cada ocorrência
de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e condições descritas na Tabela 4.
8.8.2. A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
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Atividade

Percentual

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais 0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

NA

Não
será
aplicada
glosa,
mas
o
reparo/reposição ocorrerá sem ônus para o
Senado Federal

Apresentação de informações ou esclarecimentos

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Tabela 4 – Glosas por descumprimento de prazos

8.8.3. Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês seja igual ou superior
a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial do objeto e
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aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida, observando os critérios previstos no item 16.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será emitido termo circunstanciado de
aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada (padrão FEBRABAN) e
verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. São obrigações da contratada, além de outras previstas no instrumento convocatório e
seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:
10.1.1. Manter, durante a execução do ajuste, as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação.
10.1.2. 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.
10.1.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver.
10.1.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas com a execução do ajuste.
10.1.5. Manter, durante a realização de serviços nas dependências do Senado Federal, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso.
10.1.6. Manter preposto para este ajuste que irá representá-la sempre que for necessário.
10.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Senado Federal ou a terceiros, por
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução do
instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência.
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10.1.8. Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Termo de
Referência, salvo autorização específica do Senado Federal.
10.1.9. Não ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações do ajuste a terceiros.
10.2. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo
empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e exclusivamente pela
Contratada e a ela vinculados.
10.3. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Termo de Referência as
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n°
8.078/1990.
10.4. A Contratada deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das conversações realizadas
por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.4.1. 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.
10.4.2. A Contratada deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de manutenção
de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no Senado Federal em razão do
trabalho vinculado ao contrato assinado.
10.4.3. O modelo do termo de confidencialidade a ser utilizado está no Anexo II desse Termo
de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DO SENADO FEDERAL
11.1. Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a Contratada possa
cumprir as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, atinentes ao objeto contratual.
11.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
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11.4. Responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o prazo
da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa)
e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância nacional e longa
distância internacional, respectivamente.
11.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados pelo Senado Federal, não devem ser interrompidos.
11.6. Deverá o Senado Federal, representado por gestores Titular e Substituto, devidamente
designados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato que se
originará deste Termo de Referência, inclusive:
11.6.1. Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se torne necessária.
11.6.2. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas no contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela Contratada.
11.6.3. Aplicar glosa quando descumprido qualquer item constante do Acordo de Nível de
Serviço (ANS) pactuado.
11.6.4. Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos públicos
competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de
haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao Erário.
11.6.5. Comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade
observada na prestação dos serviços.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. 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.
12.2. A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em arquivo
eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos FEBRABAN
V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo, sendo que o pagamento
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poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura, ou por Ordem
Bancária.
12.3. Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a zero hora
do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
12.4. Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação à
Contratada e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
12.5. A Contratada, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo de 60 (sessenta)
dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar apurações e comunicar o
resultado ao Senado Federal. Caso a Contratada não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
12.6. Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova fatura ou boleto para
recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data de vencimento, respeitando a
antecedência prevista no subitem 12.2.
12.7. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura de
Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente os fatos à Contratada,
para que seja feita a glosa do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros
meios quando se tratar do último mês do contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

13. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1. O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência por 30 (trinta) meses
consecutivos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,
até o limite de 60 (sessenta) meses a critério das partes e mediante termo aditivo, observado
o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
13.2. Esse prazo de 30 (trinta) meses foi estipulado de modo a permitir às operadoras de
telefonia realizar a amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços
dos serviços sejam onerados além do necessário para a equalização dos investimentos
efetuados.
13.3. A caracterização do serviço objeto deste Termo de Referência como sendo de prestação
continuada se deve à atual imprescindibilidade do serviço de telefonia móvel como meio
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de comunicação, que, por suas características únicas, pode ser utilizado a qualquer tempo
e em qualquer lugar, garantido agilidade no tratamento de informações necessárias às
atividades parlamentares.
13.4. Caso as partes não se interessem pela prorrogação do contrato, deverão manifestar sua
vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual.
13.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

14. REAJUSTE
14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de
tarifas, essas serão estendidas ao Senado Federal, a partir da mesma data-base.

15. GARANTIA CONTRATUAL PREVISTA NO ART. 56 DA
LEI Nº 8.666/1993
15.1. Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 para a
presente contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015.
15.2. Neste ponto cumpre destacar que, em tese, o maior prejuízo que a Administração
poderia incorrer com essa contratação seria relacionado a atrasos no início da prestação ou
até mesmo na desistência da contratada em prestar o serviço.
15.3. No decorrer da execução contratual, praticamente não há risco que justifique uma
garantia vultosa, pelos seguintes motivos: i) o Senado Federal só paga pelo serviço
efetivamente prestado; ii) eventuais serviços prestados fora dos prazos pactuados são
penalizados de imediato com glosas no pagamento.
15.4. Diante do exposto, sugerimos que a garantia contratual corresponda a 2,5% (dois e meio
por cento) do valor global do contrato, metade do valor máximo permitido.
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16. SANÇÕES CONTRATUAIS
16.1. Decorrido o prazo previsto para o início do contrato decorrente deste Termo de
Referência, sem que a Contratada dê início à prestação do objeto, conforme os prazos
estabelecidos neste TR, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada,
cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global
do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no contrato,
observando-se os critérios estabelecidos naquele instrumento.
16.2. Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de alguma parcela, ou
sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a Contratada à multa de 0,1% (um décimo
por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
16.3. Findo o prazo limite previsto no item 16.1, sem adimplemento da obrigação, aplicar-seá, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato, observando-se os critérios constantes naquele instrumento,
podendo ainda o Senado Federal, a seu critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa,
quando for o caso, e impor outras sanções legais cabíveis.
16.4. Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos itens 16.1 e 16.2, a critério do Senado
Federal, o contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
16.5. As multas previstas neste item 16, somadas todas as penalidades aplicadas, não poderão
superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato,
ressalvadas as hipóteses especiais previstas no contrato.
16.6. A reincidência na aplicação do percentual máximo previsto no item anterior poderá
ensejar a rescisão unilateral do contrato.
16.7. Além das multas previstas nos itens anteriores, o contrato poderá ser rescindido
unilateralmente, ficando ainda a Contratada sujeita à multa correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global do contrato, fixada, a critério do Senado Federal, em função da
gravidade apurada.
16.8. As demais hipóteses e condições de sanção deverão seguir as disposições da minutapadrão de edital.

Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias| CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

26
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 74814F8900321AE7.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.157676/2019-64

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações

17. INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO
CONTRATO
17.1. A gestão do Contrato que se originar deste Termo de Referência ficará a cargo do Chefe
do Serviço de Telecomunicações Móveis (SETEMO/COOTELE/SPATR).
17.2. Da mesma forma, o Gestor Substituto deverá ser o Substituto daquele Chefe de Serviço.

18. NÚMERO SEQUENCIAL DO PLANO DE
CONTRATAÇÕES.
18.1. Conforme informação obtida no Sistema de Gestão de Aquisições o número da
contratação é o 2019.0211.

19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Charles Barbosa Oliveira
Chefe do SETEMO Substituto
De acordo.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
De acordo.
[assinado eletronicamente]
CASSIO MURILO ROCHA
Diretor da SPATR
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICOS DOS DISPOSITIVOS A SEREM
FORNECIDOS EM COMODATO
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela Liquid Retina HD;

Tela

Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;

Câmera

Resolução 4608 x 2592 pixels
Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
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Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp
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Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;

Câmera

Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelos de Referência – Samsung Galaxy A50; LG G7 ThinQ; Motorola One Vision
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
LTE;
HSPA+;

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
Voz e dados
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
GPS (A-GPS/Glonass)
Sistema
Operacional

Android 9

Bateria

Mínimo 3000 mAh

Processamento

Processador 8 Core de 64 bits
Memória RAM mínima de 4 GB

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela de no mínimo 6 polegadas (na diagonal);
Resolução mínima de 1080 x 2340 pixels
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Câmera

Câmeras traseiras múltiplas – mínimo duas, sendo a principal de no mínimo 16 MP

Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080)

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e 10;
e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software de
instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE

A empresa ______________________________________________ pessoa jurídica estabelecida na
___________________________

(endereço),

inscrita

no

CNPJ/MF

com

o

nº

_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos,
doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de
informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita as regras, condições e
obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a necessária

e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado Federal revelada à
EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos,
especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio, processos, projetos conceitos de
produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários das linhas telefônicas, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não outorgadas, preço e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou
comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a

terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa
da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as informações restritas reveladas,
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devendo cientifica-los da existência deste Termo e de natureza confidencial das informações restritas
reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal qualquer

violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar, veicular

publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou informações
contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações de que

tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade dos dados
trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de telecomunicação,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal. E, por aceitar todas
as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina o
presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Mem. 249/2019 – SETEMO/COOTELE/SPATR
Em 31 de outubro de 2019
Ao Senhor Coordenador da COOTELE
Assunto:

Encaminha 6º versão do Termo de Referência

Referência:

00200.016729/2018-89

1.

Em atenção ao Memorando nº 742/2019 – COATC/SADCON (NUP

00100.157506/2019-80), juntamos aos autos a 6ª versão do Termo de Referência (NUP
00100.157676/2019-64), considerando a nova pesquisa de preços realizada e validada
pela COCVAP. As modificações se restringem ao item 7 – Estimativa de Custo.
2.

Quanto às Notas constantes do Edital, seguem nossas considerações:


NOTA 1: erro material na planilha de preços, sem causar impacto
nos valores cotados, tendo em vista que, ao encaminhar a
solicitação de cotação de preços às operadoras, referenciamos
corretamente os aparelhos a serem fornecidos. Termo de referência
está correto: “smartphone tipo 1 ou 2” no item 1 e “smartphone
tipo 3” no item 2;

3.



NOTA 2: valores e somatórios corretos;



NOTA 3: ratificado, sem alterações no Termo de Referência;



NOTA 4: vide NOTA 1;



NOTA 5: ratificado, sem alterações no Termo de Referência;

Destacamos também que a nova versão foi assinada pelos servidores que

ficarão responsáveis pela gestão do contrato que se originar dessa licitação, bem como
pelo Diretor da Secretaria de Patrimônio.
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4.

Destarte, estando Vossa Senhoria de acordo com as informações

apresentadas, sugiro a devolução do processo à COATC/SADCON para prosseguimento
da instrução.
Respeitosamente,
[assinado eletronicamente]
Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe do SETEMO
De acordo, encaminhe-se à COATC/SADCON.
[assinado eletronicamente]
Orlando Carneiro Silva
Coordenador da COOTELE
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Memorando nº 746/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 31 de outubro de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Para ajuste no valor pré-empenhado.
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos.
Tendo em vista o novo valor estimado da contratação de R$ 5.762.233,50
(cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta
centavos), conforme planilha de estimativa de despesas acostada ao NUP
00100.155599/2019-16 (Itens 1 a 7) e informação constante do Item 7 do Termo de
Referência (Estimativa de Custo referente ao Item 8 da contratação em tela), sugere-se o
encaminhamento dos autos à COPAC para verificar a necessidade de realizar ajuste no valor
pré-empenhado (documento nº 00100.112583/2019-19).
Impende consignar que o Item 8 da presente contratação, denominado de
“Reserva Orçamentária” não consta da mencionada planilha de estimativa de despesas, e
sobre o qual, a SPATR esclareceu no item 4.2 do Termo de Referência que “Tendo em vista
que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características peculiares de
faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de
formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a
sessão de pregão”.
Vencida essa etapa, os autos devem ser encaminhados à COATC para
prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À COPAC/SAFIN, para verificar a necessidade de ajuste no valor pré-empenhado.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Informação nº 0625/2019 – COPAC/SAFIN

(01 de novembro de 2019)

Processo nº 00200.016729/2018-89
Documento de referência: Memorando nº 746/2019 – COATC/SADCON (00100.157898/2019-87)
Destinatário: COATC/SADCON

OBJETO DA LICITAÇÃO
Descrição
Doc. estimativa de preços
Instrumento que ampara
atualmente o objeto

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento
de aparelhos celulares em comodato, durante 30 meses consecutivos
00100.155599/2019-16
Valor global estimado R$ 5.762.233,50
CT 2015/0009 – CLARO S.A.
(Término da vigência em: 14/01/2020)

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO POR EXERCÍCIO
Itens

Descrição

1 a 8 Serviços de telefonia móvel

Execução
Sob demanda

Impacto 2019
(10 a 31/dez)
134.452,12

Previsão 2020 - 2022
(1/jan/20 a 9/jun/22)
5.627.781,39

Conforme exposto pelo Órgão Técnico no Termo de Referência (tópicos 8.1.1 e 8.1.2), em que pese o contrato
atual ter vigência até 14/01/2020, a futura contratada deverá iniciar a execução dos serviços a partir de
10/12/2019, “de modo que a possível portabilidade das linhas (caso a vencedora do certame não seja a atual
prestadora do serviço) seja realizada de forma planejada e organizada antes do período de recesso
parlamentar”. Dessa forma, consideramos o impacto orçamentário da despesa a partir de 10/12/2019.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATAÇÕES DO SENADO FEDERAL (SENiC)
Contratação nº 20190211 Contratação SMP - Serviço Móvel Pessoal

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho

01.031.0551.4061.5664 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

Plano Orçamentário

0001 - Administração Legislativa

PTRES

084390

Natureza de despesa

339039

UGR

020020 - Secretaria de Patrimônio

RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Em razão de o objeto em tela estar atualmente amparado pelo CT nº 2015/0009, a fim de evitar o
comprometimento orçamentário em duplicidade, informamos que não será emitido pré-empenho para cobrir
o impacto em 2019, posto que a reserva dos recursos já está assegurada pela nota de empenho nº
2019NE800284, emitida para atender à execução do supracitado contrato no corrente exercício. Registrase que o impacto estimado da nova contratação é inferior ao atualmente contratado, para o período de 10 a
31 dezembro de 2019, conforme apresentado na memória de cálculo a seguir:
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Descrição

Valor (R$)

Observação

(A)

Impacto estimado da nova contratação para o
período de 10 a 31/12/2019

134.452,12

Impacto proporcional a partir do
valor global de R$ 5.762.233,50

(B)

Valor relativo ao Contrato nº 2015/0009 no
período de 10 a 31/12/2019

207.923,84

Montante calculado a partir do
valor global de R$ 8.911.021,50

Relativamente ao impacto nos exercícios subsequentes (2020 a 2022), informamos que a previsão dos
recursos para atender à despesa constará das respectivas propostas orçamentárias do Senado Federal.

NOTAS
Registra-se que o presente documento substitui a Informação nº 0454/2019 – COPAC/SAFIN
(Documento SIGAD nº 00100.112583/2019-19), em razão da alteração do valor estimado da contratação.

Maxwell Perona Ribeiro
Coordenador da COPAC
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e
este Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública,
para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Política de Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13,
de 2018, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do
Processo n° 00200.016729/2018-89, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de empresa
para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá inicio somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – 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 Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio
do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, assim como receber as instruções
detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do
Senado Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
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2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
CAPÍTULO III – DOS CONSÓRCIOS
3.1 – Será admitida a participação de consócios na presente licitação, desde que observadas as
condições estabelecidas neste capítulo.
3.2 – Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser apresentado compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste
edital e será a representante das consorciadas perante o SENADO.
3.2.1 – Juntamente com o documento referido no subitem anterior, os consorciandos
deverão apresentar declaração de compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do
SENADO, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
consórcio original;
3.3 – No compromisso de constituição do consórcio deverão estar discriminadas a
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato.
3.3.2 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
vigência do contrato.
3.3.3 – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme disposto no art. 33, §1º, da Lei
nº 8.666/1993.
3.4 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo que:
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3.4.1 – Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada empresa consorciada;
3.4.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, será aferido para cada empresa
consorciada o atendimento às exigências estabelecidas no item 13.3.2 deste edital.
3.5 – As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.
3.6 - Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na qual figure, entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável
técnico ou sócio de outra empresa consorciada.
3.7 - Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e servidores do Senado Federal, bem como os
ocupantes de cargos ou funções comissionadas de direção do Senado Federal.
3.8 – A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o acesso ao sistema
COMPRASNET, nos termos do Capítulo II deste edital, será realizada em nome da empresalíder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas durante o certame.
3.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria diferente de seus integrantes.
CAPÍTULO IV – DA VISTORIA
4.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal (SETEMO),
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações de todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado
Federal e das Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a
cobertura de voz e dados tenha qualidade satisfatória.
4.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h a
17h, pelo telefone (61) 3303-9001.
4.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido.
4.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da
pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado
de identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
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4.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço
ou contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
4.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 4.1.3, não
será executada a vistoria.
4.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo SETEMO.
4.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
4.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO V – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item (para 30 meses), observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
5.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e
encargos sociais.
5.3 – O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
5.3.1 – Prazo de início da prestação dos serviços, compreendendo serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir do dia 10/12/2019.
5.3.2 – Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela garantia durante todo o
período da vigência contratual, obedecendo o disposto na Cláusula Quarta da minuta
de contrato (Anexo 4), no que se refere ao seu reparo e reposição.
5.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos
indicados neste edital.
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5.5 – No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no
Capítulo XIII deste edital.
5.5.1 – A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF.
5.5.2 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
público após o encerramento da fase de lances.
5.6 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso
daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que
desatendam às exigências deste edital.
5.7 – A 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.
5.8 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006
deverá declarar em campo próprio do sistema.
5.9 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em
lei.
5.10 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
5.11 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.11.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.12 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
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6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema
eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente,
pelo e-mail licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
6.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 –Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com
presunções absolutas de inexequibilidade;
7.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
8.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
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8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
8.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
8.4.1 – Na hipótese da ausência de registro de lance durante a etapa de disputa, a
proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.7 – Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
9.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de
preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do
direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias,
será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
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9.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o
mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1 – A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 6
do edital.
12.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
12.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
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12.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à
parcela ou à totalidade de remuneração.
12.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto aos preços ofertados para cada
item, que não poderão ser superiores aos valores unitários informados no Anexo 1 deste
edital.
12.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no
que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
12.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do
Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
13.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº
123/2006.
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13.2 – Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
13.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 5.5 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
13.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades
local, longa distância nacional (LDN) e/ou longa distância internacional
(LDI), não necessariamente com as exatas características, volume de dados,
cobertura e localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea “a”
(12 meses) será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica,
desde que se referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as
licitantes deverão disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à
contratação, relatórios técnicos e documentos complementares
necessários à compreensão das características dos serviços executados.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de
Concessão ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto
deste edital, subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.
13.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”,
“Liquidez Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual
ou inferior a 1 (um), deverá a licitante comprovar, através de documento
hábil, que seu patrimônio líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta;
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
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13.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
13.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
13.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
13.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4 – Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
13.4.5 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante
o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
13.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado
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Federal, situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro.
13.4.6 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
13.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação
exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
13.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
13.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
13.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
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13.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências
Impeditivas Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá
promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a
configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº
8.666/1993 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as
pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b)

atuação no mesmo ramo de atividades;

c)
data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica
e/ou de recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

13.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer
sanção de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade
aplicada a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios
levantados, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório
e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a
suspeita da prática de comportamento ilícito.
13.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a
outra empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a)
inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações
com a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos
e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
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CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
14.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal,
limitando-se a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção
de recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do
sistema.
15.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a)
b)
c)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.

15.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
15.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
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15.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
15.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
15.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
15.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos
XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado
Federal.
16.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 17.1.
17.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
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17.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e,
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
18.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem
como estará sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
ajuste, se contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais.
18.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 – Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licita@senado.leg.br.
19.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
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19.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
19.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário
de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
19.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da
licitante.
20.2 - Integram este edital os seguintes anexos:
- Anexo 1 – Termo de Referência;
- Anexo 2 – Especificações Técnicas dos Serviços;
- Anexo 3 – Especificações Técnicas dos Dispositivos (aparelhos celulares e Modem 4G) a
serem fornecidos em comodato;
- Anexo 4 – Minuta do Contrato;
- Anexo 5 – Modelo de Apresentação de Proposta;
- Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
- Anexo 7 – Termo de Compromisso – Sigilo e Confidencialidade.
20.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de
complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no
sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
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20.4 – 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.
20.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
20.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
________________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2 e 3 do edital.
DO OBJETO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um serviço imprescindível para o bom desempenho das
atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer
tempo e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de
se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada vez mais o Senado
Federal oferece serviços e sistemas totalmente suportados em meio
digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes
de suportar essa mudança de paradigma na forma de se comunicar,
com a prevalência da telefonia móvel sobre a fixa.

ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global.
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)
Item Unid. Quant.
PARA 30 MESES E
QUANTIDADE(S)

1

mês

30

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

85 (oitenta e cinco)
Assinaturas mensais de
linha de voz, com
ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 20 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 1 ou 2
em comodato.

32.291,50

968.745,00
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2

3

4

5

mês

mês

mês

mês

30

315
(trezentos
e
quinze)
Assinaturas
mensais de linha de
voz, com ligações
locais (VC1) e LDN
(VC2
e
VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 10 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 3 em
comodato.

49.621,95

1.488.658,50

30

300
(trezentas)
Assinaturas mensais de
linha de dados, com
franquia mínima de 10
GB, com fornecimento
de modems 4G e
SIMCARDs.

71.985,00

2.159.550,00

30

500
(quinhentos)
minutos de Ligações
LDI - Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai,
EUA (exceto Havai e
Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,
Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália,
Reino Unido, Irlanda,
Alemanha,
Suíça,
Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e
Austrália).

1.840,00

55.200,00

30

200 (duzentos) minutos
de Ligações LDI Região II (Demais
países das Américas e
da Europa).

736,00

22.080,00

400,00

12.000,00

200,00

6.000,00

6

mês

30

100 (cem) minutos de
Ligações LDI - Região
III (Demais países da
Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos
de Ligações LDI Região IV (Demais
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países da Oceania e
territórios não listados
nas regiões anteriores).
8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e
dados em roaming
internacional.

VALOR TOTAL

35.000,00

1.050.000,00

192.074,45

5.762.233,50

*Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa,
não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser
inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00.
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO
(COBERTURA)
DOS SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 4).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 4).
Programa de Trabalho: 084390
Natureza da Despesa: 339039
Será obrigatória a cobertura de voz e dados em todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na Residência Oficial da
Presidência do Senado Federal e nas Residências Oficiais.
Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 4).
____________________
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Item

Quant.

1

85

Unidade
de medida
Unidades

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8*

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10
GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios
não listados nas regiões anteriores)

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

Utilização de voz e dados em roaming internacional

* Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação
de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de
pregão.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS (APARELHOS CELULARES E
MODEM 4G) A SEREM FORNECIDOS EM COMODATO
As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3, bem como do modem 4G estão
detalhadas neste anexo.
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela Liquid Retina HD;
Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels
Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;

Tela

Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;

Câmera

Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelos de Referência – Samsung Galaxy A50; LG G7 ThinQ; Motorola One Vision
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
LTE;
HSPA+;

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
GPS (A-GPS/Glonass)
Sistema
Operacional

Android 9

Bateria

Mínimo 3000 mAh

Processamento

Processador 8 Core de 64 bits
Memória RAM mínima de 4 GB

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela de no mínimo 6 polegadas (na diagonal);
Resolução mínima de 1080 x 2340 pixels

Câmera

Câmeras traseiras múltiplas – mínimo duas, sendo a principal de no mínimo 16 MP
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Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080)

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e
10; e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software
de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n°
(___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida
pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital nº ___________do Processo n.º 00200.016729/2018-89, incorporando o
edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato
da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança
estipuladas neste contrato e no edital, e será a representante das consorciadas
perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em
razão do trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7
do edital.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a
CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no
edital e seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o
prazo da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90
(noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância
nacional e longa distância internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos
de força maior, justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de
primeiro uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida
ou qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a
entrega dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, em 10/3/2021, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de
cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo
estipulado para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para
casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das
quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais
frações equivalerão ao próximo número inteiro.
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PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim
de Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato
pelo gestor do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum
ônus para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a
CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega
do dispositivo reposto ou reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota
fiscal do dispositivo reposto ou do reparo efetuado, para que o SENADO providencie
o ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de
laudo, no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de
qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
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a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à
reparar ou repor os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo
Décimo desta cláusula.
IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do
contrato poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota
Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela
garantia durante todo o período da vigência contratual, obedecendo o disposto nesta cláusula,
no que se refere ao seu reparo e reposição.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências
previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 10/12/2019.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo
Primeiro desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada
de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do
contrato (Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos
serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 25/11/2019.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues
ao gestor de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
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II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a
vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do
serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no
decorrer da execução deste contrato.
a) Poderá ser solicitada a desativação em definitivo de linhas, no prazo definido
na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial
da Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309
Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G,
4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
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PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus
anexos.
II – No caso específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de
dados previstas nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja
desequilíbrio financeiro do contrato.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
I – O SENADO poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para
saída ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos
números pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel
ou de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a
necessidade de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se,
automaticamente, daquele utilizado pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os
serviços de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como
correio de voz, SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte
do SENADO, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da
assinatura mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM
CARD, sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte
por cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no
Parágrafo Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIMCARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal
Web de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as
suas linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de voz, listados por:
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c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de dados;
e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e
dados em roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da
ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130)
e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não
cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN
(VC2 e VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele
por ela utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar
facilidade de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os
países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao
SENADO, sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional
automático, seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao
SENADO, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora
do escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, aceitando-se a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center
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para atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que
respeitados os Níveis de Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será
emitido termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do
ajuste, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada
(padrão FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor,
em conjunto com a apresentação do
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BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:
Percentual
de glosa a
ser aplicado
sobre o
valor
mensal
faturado

Atividade

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega
do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação
de chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Restabelecimento
temporariamente

de

linha

suspensa
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Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Apresentação
esclarecimentos

de

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se
o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço
Total 30
Meses
(R$)
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1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 3 em comodato.

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ _________________________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em
arquivo eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos
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FEBRABAN V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato
possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo
que o pagamento poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura,
ou por Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação
à CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar
apurações e comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova
fatura ou boleto para recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data
de vencimento, respeitando a antecedência prevista no Inciso I deste
parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente
os fatos à CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na
fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do
contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste
contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a
zero hora do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira
não impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida
prevista no Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
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Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro
indicador que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
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I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção
monetária serão utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade,
e quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho ______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2,5% ___ % (dois e meio por cento
por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma
das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a
normatização dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la
segundo o regime jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá
observar o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser
garantido esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o
disposto no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV
desta Cláusula.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
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constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se
o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo
e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do
término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__
DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL
REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone

Preço
Total
30
Meses
(R$)
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tipo 3 em comodato.

8*

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta,
seguindo a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 6
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas
exigidas na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato
administrativo, não se restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 7
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
A

empresa

______________________________________________

pessoa

jurídica

estabelecida na ___________________________ (endereço), inscrita no CNPJ/MF com o nº
_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita
as regras, condições e obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a

necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado
Federal revelada à EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de
prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se
limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio,
processos, projetos conceitos de produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários
das linhas telefônicas, nomes de revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não
outorgadas, preço e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias,
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento

a terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir

que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem,
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de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as
informações restritas reveladas, devendo cientifica-los da existência deste Termo e de
natureza confidencial das informações restritas reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
ação ou omissão, independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar,

veicular publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou
informações contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações

de que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade
dos dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de
telecomunicação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor

desde a data da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 751/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 1º de novembro de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Sugestão de encaminhamento dos autos à DGER para novas aprovações,
após nova análise jurídica.

Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos.
Os autos da presente contratação foram enviados à Diretoria-Geral para novas
aprovações e autorizações após a impugnação do Edital de Pregão Eletrônico nº 083/2019, no
tocante às especificações técnicas do aparelho celular tipo 3, as quais foram atualizadas pela a
unidade demandante.
Insta esclarecer que em função de atualizações redacionais da minuta de edital,
que foram aprovadas pela Comissão de Minutas-Padrão, a COATC procedeu às mudanças no
texto do edital e solicitou deliberação da autoridade competente quanto ao reenvio dos autos à
ADVOSF para nova análise, conforme despacho constante do NUP 00100.129703/2019-17.
A Senhora Diretora-Geral decidiu por reencaminhar os autos ao Órgão Jurídico
para apreciação, conforme consta do documento nº 00100.130725/2019-11.
Por intermédio do Parecer n° 649/2019 – ADVOSF (NUP 00100.147276/201941), a Advocacia concluiu que “[...] Assim, desde que observadas as recomendações
constantes deste Parecer, a minuta poderá ser dada como aprovada, sem necessidade de
retorno a esta Advocacia”.
Sobre a análise efetuada pelo Órgão Jurídico, cumpre destacar que não houve
nenhuma recomendação direcionada ao Órgão Técnico.
A COATC ao verificar as informações constantes do presente processo para
reenviar os autos à autoridade competente para deliberações, constatou que o vencimento da
pesquisa de preços estava muito próximo (validade até 27/10/2019) e não haveria tempo hábil
para cumprimento de todas as etapas finais até à fase externa da licitação (publicação do
edital).
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Sendo assim, o processo foi encaminhado ao órgão técnico para manifestação
quanto à prorrogação da pesquisa de preços ou realização de nova pesquisa de preços,
conforme NUP 00100.151987/2019-10.
O órgão técnico, por sua vez, optou pela realização de nova pesquisa de preços,
tendo sido a contratação estimada em R$ 4.712.233,50 (quatro milhões, setecentos e doze mil,
duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) – para os Itens 1 a 7, de acordo com a
planilha de estimativa de despesas acostada ao documento nº 00100.155599/2019-16.
Impende consignar que o Item 8 da presente contratação, denominado de
“Reserva Orçamentária” não consta da mencionada planilha de estimativa de despesas, e
sobre o qual, a SPATR esclareceu no item 4.2 do Termo de Referência que “Tendo em vista
que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características peculiares de
faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de
formação de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a
sessão de pregão”. O valor estimado (Item 8) pela Secretaria de Patrimônio é da importância
de R$ 1.050.000,00, conforme informação constante do Termo de Referência (Estimativa de
Custo).
A COCVAP, por meio do documento nº 00100.156597/2019-36, ratificou a
pesquisa de preços, sem ressalvas, válida até 27/04/2019. Desse modo, há necessidade de
autorização da respectiva despesa pela autoridade competente.
A COATC realizou as alterações na minuta de edital e encaminhou os autos à
SPATR para novo visto, NUP 00100.157506/2019-80.
O Termo de Referência atualizado com os novos valores estimados foi juntado ao
documento nº 00100.157753/2019-86, o qual, se entendido como viável, deve ser aprovado
pela autoridade competente.
No que corresponde à disponibilidade orçamentária, a COPAC/SAFIN esclareceu
por meio da Informação nº 0625/2019 – COPAC/SAFIN (NUP 00100.158780/2019-76) que
“Em razão de o objeto em tela estar atualmente amparado pelo CT nº 2015/0009, a fim de
evitar o comprometimento orçamentário em duplicidade, informamos que não será emitido
pré-empenho para cobrir o impacto em 2019, posto que a reserva dos recursos já está
assegurada pelo nota de empenho nº 2019NE800284, emitida para atender à execução do
supracitado contrato no corrente exercício (...)”.
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Cumpre informar que a minuta de edital sofreu alterações, as quais estão
destacadas, com vistas ao cumprimento do novo Decreto nº 10.024 de 2019, que regula
licitações na modalidade pregão eletrônico. Considerando a orientação da ADVOSF exarada
no Processo nº 00200.004966/2019-88, transcrita a seguir, optou-se por não encaminhar os
autos para novo Parecer. No entanto, entende-se necessária deliberação superior a este
respeito.
“Ressalto que, caso o edital licitatório seja publicado após 28/10/2019, data
de entrada em vigor do Decreto Federal nº 10.024/2019, que regulamenta o
pregão eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal, a minuta
deverá ser adaptada com as alterações aprovadas pela Comissão de
Minutas-Padrão na reunião do dia 15/10/2019 nas minutas dos editais de
pregão eletrônico (documento nº 00100.152214/2019-51, anexos 001 e
002), sem necessidade de retorno a esta Advocacia, tendo-se em vista que
os reflexos das alterações promovidas pela nova norma nos editais foram
pontuais e não há, em princípio, controvérsia jurídica acerca dos pontos a
serem modificados, ressalvados eventuais questionamentos futuros acerca
dos dispositivos constantes do citado Decreto”.

Destaca-se ainda que, conforme decisão exarada pela Senhora Diretora-Geral
(NUP 00100.149763/2019-48), será adotado o modo de disputa “aberto e fechado” na etapa
de lances da presente licitação.
As demais deliberações constam dos documentos nº 00100.116062/2019-22 e nº
00100.119464/2019-89.
A última versão da minuta de edital encontra-se acostada ao documento nº
00100.159052/2019-81.
Posto isso, em conformidade com o disposto na Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13/2018 do Senado Federal, sugerimos submeter
os autos à consideração da Diretoria-Geral para:
a) Deliberação quanto ao retorno dos autos à ADVOSF para análise das
alterações efetuadas na minuta de edital, as quais se referem ao novo Decreto
nº 10.024/2019, considerando o entendimento do parecerista reproduzido no
Parágrafo Décimo Quinto deste memorando;
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b) Deliberação quanto ao envio dos autos à Primeira Secretaria para
conhecimento das alterações realizadas na minuta de edital, assim como para
ciência do novo valor estimado para a contratação;
c) Aprovação do novo Termo de Referência ajustado, acostado ao NUP
00100.157676/2019-64;
d) Autorização da respectiva despesa no valor de R$ 5.762.233,50 (Itens 1 a 8),
prevista no item 20190211 do Plano de Contratações de 2019;
e) Aprovação da minuta de edital de pregão eletrônico, constante do documento
nº 00100.159052/2019-81, nos termos propostos; e
f) Ratificação das demais deliberações e autorizações concedidas no bojo dos
documentos nº 00100.116062/2019-22 e nº 00100.119464/2019-89.
Atenciosamente,
(Assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À consideração do Sr. Diretor da SADCON.
Em 1º/11/2019.
(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
De acordo.
À DGER, para deliberação.
(Assinado eletronicamente)
Rodrigo Galha
Diretor da SADCON
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Assunto: Autorização de certame licitatório. Contratação de
empresa para a prestação de Serviço de Telefonia Móvel.
Valor estimado: R$ 5.762.233,50. Item nº 211 do Plano de
Contratações 2019. Aprovações e autorizações da DiretoriaGeral e da Primeira-Secretaria.

Senhora Diretora-Geral,

Cuidam os autos de proposta para realização de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de empresa para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato, consoante especificações contidas na minuta de
edital, documento nº 00100.159052/2019-81.

No Termo de Referência, documento nº 00100.135763/2019-61, a Coordenação de
Telecomunicações, conforme o item 2, justificou a necessidade da presente contratação.

Por meio do Memorando nº 751/2019, documento nº 00100.159058/2019-59, a
COATC/SADCON demonstrou a regularidade da instrução, com destaque para as seguintes
informações e documentos carreados aos autos:

- Os autos da presente contratação foram enviados à Diretoria-Geral para novas
aprovações e autorizações após a impugnação do Edital de Pregão Eletrônico nº
083/2019, no tocante às especificações técnicas do aparelho celular tipo 3, as
quais foram atualizadas pela a unidade demandante.
- Insta esclarecer que em função de atualizações redacionais da minuta de edital,
que foram aprovadas pela Comissão de Minutas-Padrão, a COATC procedeu às
mudanças no texto do edital e solicitou deliberação da autoridade competente
quanto ao reenvio dos autos à ADVOSF para nova análise, conforme despacho
constante do NUP 00100.129703/2019-17.
- A Senhora Diretora-Geral decidiu por reencaminhar os autos ao Órgão Jurídico
para apreciação, conforme consta do documento nº 00100.130725/2019-11.
- Por intermédio do Parecer n° 649/2019 – ADVOSF (NUP 00100.147276/201941), a Advocacia concluiu que “[...] Assim, desde que observadas as
recomendações constantes deste Parecer, a minuta poderá ser dada como
aprovada, sem necessidade de retorno a esta Advocacia”.
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- Sobre a análise efetuada pelo Órgão Jurídico, cumpre destacar que não houve
nenhuma recomendação direcionada ao Órgão Técnico.
- A COATC ao verificar as informações constantes do presente processo para
reenviar os autos à autoridade competente para deliberações, constatou que o
vencimento da pesquisa de preços estava muito próximo (validade até 27/10/2019)
e não haveria tempo hábil para cumprimento de todas as etapas finais até à fase
externa da licitação (publicação do edital).
- Sendo assim, o processo foi encaminhado ao órgão técnico para manifestação
quanto à prorrogação da pesquisa de preços ou realização de nova pesquisa de
preços, conforme NUP 00100.151987/2019-10.
- O órgão técnico, por sua vez, optou pela realização de nova pesquisa de preços,
tendo sido a contratação estimada em R$ 4.712.233,50 (quatro milhões, setecentos
e doze mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) – para os Itens 1 a
7, de acordo com a planilha de estimativa de despesas acostada ao documento nº
00100.155599/2019-16.
- Impende consignar que o Item 8 da presente contratação, denominado de
“Reserva Orçamentária” não consta da mencionada planilha de estimativa de
despesas, e sobre o qual, a SPATR esclareceu no item 4.2 do Termo de Referência
que “Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem
características peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores
estimados para este serviço estão apresentados de forma global, sob a forma de
“reserva orçamentária”, na planilha de formação de preços, não fazendo parte
dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de pregão”. O valor
estimado (Item 8) pela Secretaria de Patrimônio é da importância de R$
1.050.000,00, conforme informação constante do Termo de Referência (Estimativa
de Custo).
- A COCVAP, por meio do documento nº 00100.156597/2019-36, ratificou a
pesquisa de preços, sem ressalvas, válida até 27/04/2019. Desse modo, há
necessidade de autorização da respectiva despesa pela autoridade competente.
- A COATC realizou as alterações na minuta de edital e encaminhou os autos à
SPATR para novo visto, NUP 00100.157506/2019-80.
- O Termo de Referência atualizado com os novos valores estimados foi juntado ao
documento nº 00100.157753/2019-86, o qual, se entendido como viável, deve ser
aprovado pela autoridade competente.
- No que corresponde à disponibilidade orçamentária, a COPAC/SAFIN
esclareceu por meio da Informação nº 0625/2019 – COPAC/SAFIN (NUP
00100.158780/2019-76) que “Em razão de o objeto em tela estar atualmente
amparado pelo CT nº 2015/0009, a fim de evitar o comprometimento orçamentário
em duplicidade, informamos que não será emitido pré-empenho para cobrir o
impacto em 2019, posto que a reserva dos recursos já está assegurada pelo nota
de empenho nº 2019NE800284, emitida para atender à execução do supracitado
contrato no corrente exercício (...)”.
- Cumpre informar que a minuta de edital sofreu alterações, as quais estão
destacadas, com vistas ao cumprimento do novo Decreto nº 10.024 de 2019, que
regula licitações na modalidade pregão eletrônico. Considerando a orientação da
ADVOSF exarada no Processo nº 00200.004966/2019-88, transcrita a seguir,
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optou-se por não encaminhar os autos para novo Parecer. No entanto, entende-se
necessária deliberação superior a este respeito.
“Ressalto que, caso o edital licitatório seja publicado após 28/10/2019, data de
entrada em vigor do Decreto Federal nº 10.024/2019, que regulamenta o pregão
eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal, a minuta deverá ser
adaptada com as alterações aprovadas pela Comissão de Minutas-Padrão na
reunião do dia 15/10/2019 nas minutas dos editais de pregão eletrônico
(documento nº 00100.152214/2019-51, anexos 001 e 002), sem necessidade de
retorno a esta Advocacia, tendo-se em vista que os reflexos das alterações
promovidas pela nova norma nos editais foram pontuais e não há, em princípio,
controvérsia jurídica acerca dos pontos a serem modificados, ressalvados eventuais
questionamentos futuros acerca dos dispositivos constantes do citado Decreto”.

- Destaca-se ainda que, conforme decisão exarada pela Senhora Diretora-Geral
(NUP 00100.149763/2019-48), será adotado o modo de disputa “aberto e
fechado” na etapa de lances da presente licitação.
- As demais deliberações constam dos documentos nº 00100.116062/2019-22 e nº
00100.119464/2019-89.
- A última versão da minuta de edital encontra-se acostada ao documento nº
00100.159052/2019-81.
Por derradeiro, o Senhor Diretor da SADCON encaminhou os autos para as
deliberações e demais atos necessários ao seguimento do certame, em conformidade com o disposto
no Anexo V do Regulamento Administrativo, consolidado pela Resolução nº 13/2018 do Senado
Federal, inclusive para deliberar quanto ao retorno dos autos à ADVOSF, em função das atualizações
redacionais efetuadas, com vistas ao cumprimento do novo Decreto nº 10.024 de 2019.

Cabe ressaltar que o prosseguimento do feito está condicionado à deliberação do
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, autoridade a quem cabe examinar a oportunidade e
conveniência de realização do certame licitatório.

À consideração de Vossa Senhoria.
Diretoria-Geral, 12 de novembro de 2019.

(assinado eletronicamente)

Guilherme Ferreira da Costa
Assessoria Técnica

(assinado eletronicamente)

Kleber Minatogau
Assessoria Técnica
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De acordo. Acolho a informação técnica e, com fundamento no art. 9º, III, IV, VI e
VIII, Anexo V, do Regulamento Administrativo, consolidado pela RSF nº 13/2018,
passo a decidir:
1. ACOLHO a manifestação da ADVOSF, exarada neste processo de nº
00200.004966/2019-88, para DISPENSAR o retorno dos autos ao órgão jurídico,
em razão das adequações efetuadas na minuta de edital relativas ao Decreto nº
10.024/2019;
2. APROVO

a

minuta

de

edital

de

pregão

eletrônico,

documento

nº

00100.159052/2019-81, bem como o Termo de Referência, documento nº
00100.157676/2019-64;
3. AUTORIZO a despesa no valor máximo de R$ 5.762.233,50 (cinco milhões,
setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta
centavos), prevista no item nº 20190211 do Plano de Contratações de 2019;
4. RATIFICO as demais deliberações e autorizações concedidas no bojo do
documento nº 00100.116062/2019-22.
Encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, para
conhecimento das alterações realizadas na minuta de Edital, do novo valor estimado
para a contratação e para deliberar acerca da oportunidade e conveniência de
realização do pregão eletrônico, nos termos propostos, com amparo no art. 7º, inciso I,
alínea “a”, Anexo V, do RASF.

Havendo deliberação favorável ao seguimento do certame, encaminhem-se os autos à
SADCON para as providências pertinentes.

Brasília, 12 de novembro de 2019.
(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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Processo 00200.016729/2018-89

Solicitação da Diretoria-Geral de autorização para
licitar a contratação de empresa para a prestação
de Serviço de Telefonia Móvel. Valor estimado: R$
5.762.233,50. Item nº 211 do Plano de Contratações
2019.

DECISÃO
A Sra. Diretora-Geral encaminha estes autos à Primeira-Secretaria,
por meio do documento eletrônico nº 00100.163601/2019-12, solicitando
que seja autorizada a realização de pregão eletrônico do tipo menor preço
global, destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços
de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades
SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
consoante especificações contidas no Termo de Referência, documento
nº 00100.157676/2019-64.
Informa, ainda, que a despesa máxima estimada da contratação em
exame é de R$ 5.762.233,50 (cinco milhões, setecentos e sessenta e dois
mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), prevista no item
nº 20190211 do Plano de Contratações de 2019.
Quanto à competência, verifica-se que o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução 13/2018, na
alínea a do inciso I do artigo 7º de seu Anexo V, estabelece que compete
ao Primeiro Secretário “autorizar procedimentos licitatórios para serviços
e demais aquisições, a partir do valor estabelecido para a modalidade
concorrência;”, a qual, no caso, abrange os contratos cujo valor seja acima
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de R$ 1.430.000,00 (Decreto 9.412/2018), incluindo, portanto, o Contrato
em exame.
O Termo de Referência assim justifica o objeto da licitação:
2.1. A contratação do objeto do presente Termo de Referência
tem por objetivo gerar as especificações técnicas para a substituição do
objeto do Contrato nº 009/2015, em virtude do fim de sua vigência em
14/1/2020. Trata-se de um serviço imprescindível para o bom
desempenho das atividades parlamentares, tendo em vista que a
conexão a qualquer tempo e em qualquer lugar é uma necessidade
premente da forma de se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada
vez mais o Senado Federal oferece serviços e sistemas totalmente
suportados em meio digital, o que corrobora a necessidade de
parlamentares e servidores terem à sua disposição serviços de
telecomunicações móveis capazes de suportar essa mudança de
paradigma na forma de se comunicar, com a prevalência da telefonia
móvel sobre a fixa.
2.2. Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma
perspectiva de custo x benefício, a contratação do objeto em tela é a que
melhor atende à Administração, pois busca ampliar a qualidade dos
serviços prestados atualmente com um custo menor adotando o modelo
de pacote de serviços (ligações locais e longa distância nacional não
tarifadas utilizando o CSP da operadora contratada). Tal modelo já é há
muito tempo adotado no varejo e no mercado corporativo, passando a ser
utilizado também no mercado governo, após o sucesso do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2018, realizado no último ano
pela Central de Compras do MPOG.
2.3. Considera-se, ainda, que as especificações exigidas neste
Termo de Referência para o objeto da contratação são aquelas
estritamente necessárias para garantir o atendimento do interesse da
Administração, sem comprometer de forma injustificada a competividade
do certame, uma vez que todas as operadoras autorizadas a prestar o
SMP em território nacional têm condições de atender as exigências
estabelecidas neste instrumento.

A Advocacia do Senado Federal manifestou-se por meio do Parecer
nº 649/2019-ADVOSF (doc. nº 00100.147276/2019-41) e não apontou
ilegalidade na minuta ou no processo. Assim, a Sra. Diretora-Geral, no
documento eletrônico de encaminhamento à Primeira-Secretaria –
entendendo pela regularidade do processo – aprovou o Termo de
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Referência (doc. n.º 00100.157676/2019-64), bem a Minuta de Edital (doc.
nº 00100.159052/2019-81) e autorizou a despesa respectiva.
Quanto ao mérito, verifico que há conveniência e oportunidade na
contratação pretendida, que foi prevista com a devida antecedência no
Plano de Contratações do Senado Federal para 2019, no item 211,
estando devidamente fundamentadas no Termo de Referência aprovado
pela Sra. Diretora-Geral.
Sendo assim, no exercício da competência estabelecida na alínea
“a” do inciso I do artigo 7º do Anexo V do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, aprovado Resolução nº 13/2018, conforme as razões
acima expostas e seguro nas informações prestadas pela Sra. DiretoraGeral no Documento Eletrônico nº 00100.163601/2019-12, AUTORIZO a
realização de pregão eletrônico do tipo menor preço global,
destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades
SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em
comodato, consoante especificações contidas na Minuta de Edital,
documento nº 00100.159052/2019-81.
À DGER para as providências.
Brasília, 28 de novembro de 2019.

SENADOR SÉRGIO PETECÃO
PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 826/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.016729/2018-89
Brasília, 02 de dezembro de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC
Assunto: Encaminhamento dos autos para análise e agendamento do certame.
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato.
A versão final da minuta de edital de Pregão Eletrônico foi acostada sob o nº
00100.159052/2019-81 e aprovada pela Diretoria-Geral, na forma do inciso IV do art. 9º do
Anexo V da Resolução nº 13/2018, documento nº 00100.163601/2019-12. O certame foi
autorizado pelo Senhor Primeiro Secretário, conforme documento 00100.170657/2019-23.
O texto atualizado encontra-se disponibilizado no seguinte endereço lógico:
U:\Area_compartilhada\Editais licitatórios para publicação\016729 2018-89 - prestação
de serviços de telefonia móvel SMP e STFC. _v.6_alteração novo Decreto PE.doc.
Ressaltamos, ainda, que cabe ao Presidente da COPELI a designação do
Pregoeiro que conduzirá a presente licitação.
Ante o exposto, encaminham-se os autos à COPELI, para conferência,
posterior assinatura e marcação da data de abertura do certame licitatório.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Karina França Caxito
Chefe do SEELAC
De acordo.
À COPELI para análise e agendamento do certame.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
Comissão Permanente de Licitação - COPELI

ANÁLISE DEFINITIVA DE PROCESSO E EDITAL
PROCESSO Nº: 00200.016729/2018-89
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em
comodato.
CHECK
X
X

X

ETAPA/REQUISITOS
Parecer da ADVOSF
Disponibilidade Orçamentária 2019
Aprovação do Termo de Referência
Aprovação da minuta do Edital
Designação dos gestores
Autorização da despesa (R$ 5.762.233,50)
Autorização do certame
Pesquisa de preços válida?

X

Portaria de designação dos pregoeiros atualizada

X

Há alguma peculiaridade em relação ao edital E/OU na
data de disponibilização?

X

DOC.
00100.147276/2019-41
00100.158780/2019-76
00100.163601/2019-12
00100.170657/2019-23
Válida até 27/04/20201
00100.112012/2019-76
(via 014)
Não

CONCLUSÃO: Salvo melhor juízo, o edital está APTO a ser divulgado.
Senado Federal, em 02 de dezembro de 2019.
De acordo.
Nos termos do art. 43 do Ato da Diretoria-Geral nº 09, de 2015,
designo o Pregoeiro VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM para
conduzir o certame objeto dos autos, que, em caso de eventuais
impedimentos, poderá ser substituído pelos demais Pregoeiros
designados pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473 de 2019.
(assinado eletronicamente)

MARCUS VINÍCIUS DE MIRANDA CASTRO
Presidente da COPELI

Cabe ressaltar que no memorando n° 380/2019 – COCVAP/SADCON (nup 00100.156597/2019-36), a pesquisa de
preços foi ratificada e sua validade foi datada para o dia 27/04/2019. Observando que o memorando foi anexado ao
processo no dia 30/10/2019, entende-se que houve um erro formal de digitação que não prejudica o regular andamento
do certame.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 115D748F0032EDC6.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
EDITAL
(Processo nº 00200.016729/2018-89)

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e
este Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública,
para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Política de Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13,
de 2018, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do
Processo n° 00200.016729/2018-89, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de empresa
para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA: 18/12/2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 09:30
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá inicio somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – 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 Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio
do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, assim como receber as instruções
detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do
Senado Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
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2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
CAPÍTULO III – DOS CONSÓRCIOS
3.1 – Será admitida a participação de consócios na presente licitação, desde que observadas as
condições estabelecidas neste capítulo.
3.2 – Obtendo a melhor proposta, na fase de habilitação, deverá ser apresentado compromisso
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas neste
edital e será a representante das consorciadas perante o SENADO.
3.2.1 – Juntamente com o documento referido no subitem anterior, os consorciandos
deverão apresentar declaração de compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o
compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do
SENADO, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do
consórcio original;
3.3 – No compromisso de constituição do consórcio deverão estar discriminadas a
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato.
3.3.1 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato.
3.3.2 – O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de
vigência do contrato.
3.3.3 – No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme disposto no art. 33, §1º, da Lei
nº 8.666/1993.
3.4 - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista exigida no ato convocatório, sendo que:
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3.4.1 – Admitir-se-á o somatório da capacidade técnica de cada empresa consorciada;
3.4.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, será aferido para cada empresa
consorciada o atendimento às exigências estabelecidas no item 13.3.2 deste edital.
3.5 – As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outra licitante.
3.6 - Estará impedida de participar do consórcio a empresa ou firma na qual figure, entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável
técnico ou sócio de outra empresa consorciada.
3.7 - Não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores,
responsáveis técnicos ou sócios, Senadores e servidores do Senado Federal, bem como os
ocupantes de cargos ou funções comissionadas de direção do Senado Federal.
3.8 – A participação do consórcio no pregão eletrônico mediante o acesso ao sistema
COMPRASNET, nos termos do Capítulo II deste edital, será realizada em nome da empresalíder, que atuará como responsável por todas as transações efetuadas durante o certame.
3.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria diferente de seus integrantes.
CAPÍTULO IV – DA VISTORIA
4.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Telecomunicações Móveis do Senado Federal (SETEMO),
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações de todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), da Residência Oficial da Presidência do Senado
Federal e das Residências Oficiais localizadas nos Blocos C, D e G da 309 Sul, de modo que a
cobertura de voz e dados tenha qualidade satisfatória.
4.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h a
17h, pelo telefone (61) 3303-9001.
4.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido.
4.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da
pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado
de identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
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4.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço
ou contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
4.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 4.1.3, não
será executada a vistoria.
4.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo SETEMO.
4.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
4.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO V – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item (para 30 meses), observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
5.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e
encargos sociais.
5.3 – O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
5.3.1 – Prazo de início da prestação dos serviços, compreendendo serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, a partir do dia 10/12/2019.
5.3.2 – Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela garantia durante todo o
período da vigência contratual, obedecendo o disposto na Cláusula Quarta da minuta
de contrato (Anexo 4), no que se refere ao seu reparo e reposição.
5.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos
indicados neste edital.
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5.5 – No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no
Capítulo XIII deste edital.
5.5.1 – A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF.
5.5.2 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
público após o encerramento da fase de lances.
5.6 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso
daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que
desatendam às exigências deste edital.
5.7 – A 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.
5.8 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006
deverá declarar em campo próprio do sistema.
5.9 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em
lei.
5.10 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
5.11 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.11.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.12 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
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6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema
eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente,
pelo e-mail licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
6.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 –Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com
presunções absolutas de inexequibilidade;
7.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
8.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
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8.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
8.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
8.4.1 – Na hipótese da ausência de registro de lance durante a etapa de disputa, a
proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.7 – Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
9.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de
preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do
direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias,
será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
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9.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o
mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1 – A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 6
do edital.
12.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
12.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
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12.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à
parcela ou à totalidade de remuneração.
12.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto aos preços ofertados para cada
item, que não poderão ser superiores aos valores unitários informados no Anexo 1 deste
edital.
12.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no
que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
12.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do
Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
13.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº
123/2006.
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13.2 – Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
13.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 5.5 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
13.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modalidades
local, longa distância nacional (LDN) e/ou longa distância internacional
(LDI), não necessariamente com as exatas características, volume de dados,
cobertura e localidades referidas no Anexo 2 deste edital.
a.1) Para a comprovação do lapso temporal estabelecido na alínea “a”
(12 meses) será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica,
desde que se referiam a períodos consecutivos e não concomitantes.
a.2) Caso seja necessário e mediante solicitação formal do Pregoeiro, as
licitantes deverão disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, como cópia do contrato que deu suporte à
contratação, relatórios técnicos e documentos complementares
necessários à compreensão das características dos serviços executados.
b) A licitante deverá apresentar Termo de Autorização, Contrato de
Concessão ou documento equivalente para a exploração dos serviços objeto
deste edital, subscrito pela ANATEL.
c) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do item 4.1 deste edital.
13.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”,
“Liquidez Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual
ou inferior a 1 (um), deverá a licitante comprovar, através de documento
hábil, que seu patrimônio líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta;
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
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13.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
13.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes
interessados.
13.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
13.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4 – Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
13.4.5 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante
o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
13.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado
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Federal, situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro.
13.4.6 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
13.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação
exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
13.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
13.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
13.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
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13.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências
Impeditivas Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá
promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a
configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº
8.666/1993 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as
pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b)

atuação no mesmo ramo de atividades;

c)
data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica
e/ou de recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

13.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer
sanção de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade
aplicada a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios
levantados, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório
e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a
suspeita da prática de comportamento ilícito.
13.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a
outra empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a)
inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações
com a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos
e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
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CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
14.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal,
limitando-se a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção
de recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do
sistema.
15.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a)
b)
c)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.

15.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
15.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
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15.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
15.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
15.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
15.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos
XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado
Federal.
16.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 17.1.
17.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
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17.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e,
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
18.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem
como estará sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
ajuste, se contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais.
18.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão
os infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 – Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato
convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licita@senado.leg.br.
19.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
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19.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
19.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário
de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
19.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da
licitante.
20.2 - Integram este edital os seguintes anexos:
- Anexo 1 – Termo de Referência;
- Anexo 2 – Especificações Técnicas dos Serviços;
- Anexo 3 – Especificações Técnicas dos Dispositivos (aparelhos celulares e Modem 4G) a
serem fornecidos em comodato;
- Anexo 4 – Minuta do Contrato;
- Anexo 5 – Modelo de Apresentação de Proposta;
- Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
- Anexo 7 – Termo de Compromisso – Sigilo e Confidencialidade.
20.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de
complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no
sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
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20.4 – 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.
20.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
20.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, 03 de dezembro de 2019.

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2 e 3 do edital.
DO OBJETO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um serviço imprescindível para o bom desempenho das
atividades parlamentares, tendo em vista que a conexão a qualquer
tempo e em qualquer lugar é uma necessidade premente da forma de
se comunicar nos dias atuais. Além disso, cada vez mais o Senado
Federal oferece serviços e sistemas totalmente suportados em meio
digital, o que corrobora a necessidade de parlamentares e servidores
terem à sua disposição serviços de telecomunicações móveis capazes
de suportar essa mudança de paradigma na forma de se comunicar,
com a prevalência da telefonia móvel sobre a fixa.

ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global.
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)
Item Unid. Quant.
PARA 30 MESES E
QUANTIDADE(S)

1

mês

30

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

85 (oitenta e cinco)
Assinaturas mensais de
linha de voz, com
ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 20 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 1 ou 2
em comodato.

32.291,50

968.745,00
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2

3

4

5

mês

mês

mês

mês

30

315
(trezentos
e
quinze)
Assinaturas
mensais de linha de
voz, com ligações
locais (VC1) e LDN
(VC2
e
VC3)
ilimitadas, envio de
SMSs
e
MMSs
ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária
eletrônica
ilimitado,
franquia mínima de
dados de 10 GB e
fornecimento
de
smartphone tipo 3 em
comodato.

49.621,95

1.488.658,50

30

300
(trezentas)
Assinaturas mensais de
linha de dados, com
franquia mínima de 10
GB, com fornecimento
de modems 4G e
SIMCARDs.

71.985,00

2.159.550,00

30

500
(quinhentos)
minutos de Ligações
LDI - Região I
(Argentina,
Chile,
Paraguai,
Uruguai,
EUA (exceto Havai e
Alasca),
Canadá,
Finlândia,
Noruega,
Suécia,
Bélgica,
Holanda,
Austria,
Dinamarca, Portugal,
França, Espanha, Itália,
Reino Unido, Irlanda,
Alemanha,
Suíça,
Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e
Austrália).

1.840,00

55.200,00

30

200 (duzentos) minutos
de Ligações LDI Região II (Demais
países das Américas e
da Europa).

736,00

22.080,00

400,00

12.000,00

200,00

6.000,00

6

mês

30

100 (cem) minutos de
Ligações LDI - Região
III (Demais países da
Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos
de Ligações LDI Região IV (Demais
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países da Oceania e
territórios não listados
nas regiões anteriores).
8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e
dados em roaming
internacional.

VALOR TOTAL

35.000,00

1.050.000,00

192.074,45

5.762.233,50

*Para o item 8, o valor máximo informado é apenas uma estimativa,
não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser
inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00.
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO
(COBERTURA)
DOS SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 4).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 4).
Programa de Trabalho: 084390
Natureza da Despesa: 339039
Será obrigatória a cobertura de voz e dados em todo o Complexo
Arquitetônico do Senado Federal (CASF), na Residência Oficial da
Presidência do Senado Federal e nas Residências Oficiais.
Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 4).

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Os itens deverão atender aos seguintes requisitos:
Item

Quant.

1

85

Unidade
de medida
Unidades

2

315

Unidades

3

300

Unidades

4

500

Minutos

5
6
7

200
100
50

Minutos
Minutos
Minutos

8*

Reserva
Orçamentária

Especificações
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.
Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de
dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 10
GB, com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.
Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)
Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa)
Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África)
Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios
não listados nas regiões anteriores)
Utilização de voz e dados em roaming internacional

CATMAT
/ CATSER
26387

26387

26387
27642

27642
27642
27642
26387

* Tendo em vista que o serviço de roaming internacional e voz e dados tem características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira, os valores estimados para este serviço estão
apresentados de forma global, sob a forma de “reserva orçamentária”, na planilha de formação
de preços, não fazendo parte dos itens que terão lances das operadoras durante a sessão de
pregão.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS (APARELHOS CELULARES E
MODEM 4G) A SEREM FORNECIDOS EM COMODATO

As especificações técnicas dos smartphones dos tipos 1, 2 e 3, bem como do modem 4G estão
detalhadas neste anexo.
Aparelho celular – Tipo 1
Modelo de Referência – iPhone XR
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11ac com MIMO 2x2;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura
A-GPS, Glonas, Galileo

Sistema
Operacional

iOS 12 ou superior

Bateria

Lítio – 2942 mAh

Processamento

Processador 2 x Vortex + 4 x Tempest
Chipset A 12 Bionic

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela Liquid Retina HD;
Tela Liquid Retina HDde 6,1 polegadas (na diagonal) ou tela Super Retina HD de 5,8
polegadas (na diagonal);

Tela

Resolução de no mínimo 1792 por 828 pixels a 326 ppp;
Câmera de 12 MP com lente grande-angular;
Resolução 4608 x 2592 pixels
Câmera

Abertura ƒ/1.8;
Zoom digital até 5x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Zoom digital até 3x

Aparelho celular – Tipo 2
Modelo de Referência – Samsung Galaxy S10+
Item

Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica
FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66);
TD-LTE (Bandas 38, 39, 40, 41);
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
NFC com modo leitura;
GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Sistema
Operacional

Android 9 Samsung One UI Pie

Bateria

Lítio – 4100 mAh

Processamento

Processador 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 + 2x 2.7 GHz M4
Chipset Samsung Exynos 9 Octa 9820

Capacidade

128 GB, no mínimo
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Tela LCD Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas (na diagonal);
Resolução de no mínimo 3040 por 1440 pixels a 522 ppp;

Tela

Câmera traseiras múltiplas 12 MP, 16 MP e 12 MP;
Abertura ƒ/1.5-2.4 + ƒ/2.4 + ƒ/2.2;

Câmera

Zoom ótico até 2x;
Estabilização óptica de imagem
Gravação de vídeo 4K (2160p);
Estabilização óptica de imagem para vídeo;

Vídeo

Vídeo em câmera lenta de 960 fps

Aparelho celular – Tipo 3
Modelos de Referência – Samsung Galaxy A50; LG G7 ThinQ; Motorola One Vision
Especificações Técnicas Mínimas – Configuração Básica

Item
LTE;
HSPA+;

Comunicação de GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz);
Voz e dados
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
Tecnologia sem fio Bluetooth 5.0;
GPS (A-GPS/Glonass)
Sistema
Operacional

Android 9

Bateria

Mínimo 3000 mAh

Processamento

Processador 8 Core de 64 bits
Memória RAM mínima de 4 GB

Capacidade

64 GB, no mínimo

Tela

Tela de no mínimo 6 polegadas (na diagonal);
Resolução mínima de 1080 x 2340 pixels

Câmera

Câmeras traseiras múltiplas – mínimo duas, sendo a principal de no mínimo 16 MP
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Vídeo

Gravação de vídeo full HD (1920 x 1080)

Modem
Modelo de Referência – Huawei E8372h-510
Modem USB 4G LTE Quadriband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Interface Wi-Fi para compartilhamento de conexão com um roteador
Compatibilidade com os seguintes Sistemas Operacionais: Ubuntu versão 16.4; Microsoft Windows 7, 8 e
10; e Mac OS
Compatibilidade tecnológica com a rede e serviços prestados pela Contratada
Antena embutida
Porta USB 3.0 ou superior
Deverão ser fornecidos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos Modems, incluindo software
de instalação e manual do usuário (será aceito arquivo digital)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o
fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ ,com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n°
(___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida
pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital nº ___________do Processo n.º 00200.016729/2018-89, incorporando o
edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato
da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com
indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança
estipuladas neste contrato e no edital, e será a representante das consorciadas
perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em
razão do trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7
do edital.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a
CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no
edital e seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o
prazo da contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90
(noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância
nacional e longa distância internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos
de força maior, justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 25/11/2019, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de
primeiro uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou
recondicionados em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a
serem descontinuados pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida
ou qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a
entrega dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, em 10/3/2021, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade
dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos
dispositivos do tipo 3 em funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de
cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo
estipulado para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para
casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das
quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais
frações equivalerão ao próximo número inteiro.
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PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim
de Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato
pelo gestor do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum
ônus para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a
CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega
do dispositivo reposto ou reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota
fiscal do dispositivo reposto ou do reparo efetuado, para que o SENADO providencie
o ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de
laudo, no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de
qualquer ônus relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
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a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à
reparar ou repor os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo
Décimo desta cláusula.
IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do
contrato poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e
modelo, à CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota
Fiscal de aquisição do dispositivo substituído.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela
garantia durante todo o período da vigência contratual, obedecendo o disposto nesta cláusula,
no que se refere ao seu reparo e reposição.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências
previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 10/12/2019.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo
Primeiro desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada
de forma planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do
contrato (Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos
serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 25/11/2019.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues
ao gestor de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
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II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13
do Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a
vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e
fornecimento de smartphone do tipo 3, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas
deverão ser portadas, caso a vencedora do certame não seja a atual prestadora do
serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no
decorrer da execução deste contrato.
a) Poderá ser solicitada a desativação em definitivo de linhas, no prazo definido
na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial
da Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309
Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G,
4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
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PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus
anexos.
II – No caso específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de
dados previstas nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja
desequilíbrio financeiro do contrato.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
I – O SENADO poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para
saída ou recebimento delas no contrato, nos prazos definidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos
números pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser
observada a data de 10/12/2019 para a efetiva portabilidade das linhas e início da
prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel
ou de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a
necessidade de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se,
automaticamente, daquele utilizado pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os
serviços de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como
correio de voz, SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte
do SENADO, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da
assinatura mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM
CARD, sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte
por cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no
Parágrafo Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIMCARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal
Web de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as
suas linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de voz, listados por:
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c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário
de dados;
e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e
dados em roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da
ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130)
e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não
cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN
(VC2 e VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele
por ela utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar
facilidade de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os
países para os quais a facilidade deve ser habilitada.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao
SENADO, sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional
automático, seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo
dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao
SENADO, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora
do escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, aceitando-se a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center
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para atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que
respeitados os Níveis de Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será
emitido termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do
ajuste, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada
(padrão FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor,
em conjunto com a apresentação do
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BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:
Percentual
de glosa a
ser aplicado
sobre o
valor
mensal
faturado

Atividade

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega
do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de
posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação
de chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Restabelecimento
temporariamente

de

linha

suspensa
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Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais 0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais 1,0%

Transferência de titularidade (saída de linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Transferência de titularidade (recebimento de
linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais 0,5%

Reposição de dispositivos por extravio, perda,
furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais 1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Apresentação
esclarecimentos

de

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se
o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.
Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço
Total 30
Meses
(R$)
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1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone
tipo 3 em comodato.

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

8*

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ _________________________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em
arquivo eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos
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FEBRABAN V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato
possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo
que o pagamento poderá ser realizado por meio do código de barras contido na fatura,
ou por Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação
à CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar
apurações e comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a
contestação será tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova
fatura ou boleto para recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data
de vencimento, respeitando a antecedência prevista no Inciso I deste
parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente
os fatos à CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na
fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do
contrato, sem prejuízo das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste
contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a
zero hora do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira
não impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida
prevista no Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
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Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro
indicador que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
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I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção
monetária serão utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade,
e quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho ______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2,5% ___ % (dois e meio por cento
por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma
das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a
normatização dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la
segundo o regime jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá
observar o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser
garantido esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o
disposto no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV
desta Cláusula.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
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constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se
o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo
e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do
término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
(Processo nº 00200. 016729/2018-89)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII - DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Total
Mensal
(R$)

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone

Preço
Total
30
Meses
(R$)
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tipo 3 em comodato.

8*

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com
franquia mínima de 10 GB, com fornecimento de modems
4G e SIMCARDs.

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai
e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica,
Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha,
Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais
países da Ásia e África)

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados nas
regiões anteriores)

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming internacional

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta,
seguindo a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
ANEXO 6
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.

Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas
exigidas na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato
administrativo, não se restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________

Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
ANEXO 7
(Processo nº 00200.016729/2018-89)
TERMO DE COMPROMISSO – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
A

empresa

______________________________________________

pessoa

jurídica

estabelecida na ___________________________ (endereço), inscrita no CNPJ/MF com o nº
_________________________________, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente de telecomunicações do Sena Federal, aceita
as regras, condições e obrigações constante do presente Termo.

1.

O objetivo deste Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade é prover a

necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Senado
Federal revelada à EMPRESA RECEPTORA em razão de celebração do contrato de
prestação de serviços.
2.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se
limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, contratos, planos de negócio,
processos, projetos conceitos de produtos, especificações, amostras de ideia, clientes, usuários
das linhas telefônicas, nomes de revendedores e/ou distribuidores, entidades outorgadas e não
outorgadas, preço e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias,
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
3.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento

a terceiros, sem a anuência formal do Senado Federal, das informações restritas reveladas.
4.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir

que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem,
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de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao Senado Federal, as
informações restritas reveladas, devendo cientifica-los da existência deste Termo e de
natureza confidencial das informações restritas reveladas.
5.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Senado Federal

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
ação ou omissão, independentemente da existência do dolo.
6.

A EMPRESA RECEPTORA fica obrigada a não realizar, promover, incentivar,

veicular publicidade ou outra qualquer divulgação de qualquer dado, bem como dos dados ou
informações contidas nele sem a prévia autorização.
7.

A EMPRESA RECPTORA deverá manter sob sigilo as informações e comunicações

de que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, garantido o sigilo e a inviolabilidade
dos dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.

A EMPRESA RECEPTORA deverá manter sigilo e inviolabilidade das conversações

realizadas através do serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de
telecomunicação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de
sigilo de telecomunicações.
10.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor

desde a data da assinatura de contrato entre a EMPRESA RECEPTORA e o Senado Federal.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
Brasília, ___ de ___________ de 2019.
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
_________________________________
Nome do Representante legal da Contratada
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 234, quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019 - UASG 20001

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Nº Processo: 00200.016729/2018. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de
serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses
consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos..
Total de
anex
Itens Licitados: 8. Edital: 04/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
Copeli - Senado Federal, Via N2, Bloco 16, Cep 70.165-900, - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-5-00110-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/12/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT e/ou CATSER
e as constantes do edital, prevalecerão as últimas..

Processo 128.652/13. ESPÉCIE: Contrato nº 2013/294.3 - firmado com a SOS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. CNPJ: n. 04.744.134/0001-78. OBJETO: Aquisição de
solução integrada composta por suíte de ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM Para gestão de conteúdos e por sistema informatizado de gestão arquivística de
documentos - SIGAD. AMPARO LEGAL: Art. 65, §8º, da Lei n. 8.666/93. FINALIDADE DA
APOSTILA: Reajuste do preço do subitem 1.5 do Contrato 2013/294.2, que trata da garantia
de 36 meses do sistema informatizado de gestão arquivística - SIGAD, com base na
variação acumulada do IPCA no período de dezembro/17 a novembro/18 VALOR: R$
3.994.619,34.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Processo 518.149/19. ESPÉCIE: Convênio nº 2019/188.0 - firmado com a PREVIK
PREVIDÊNCIA. CNPJ: 32.409.227/0001-81. OBJETO: Consignação em folha de empréstimos e
de pagamento de contribuição para previdência privada aos Deputados, Servidores e
Pensionistas da câmara dos Deputados. AMPARO LEGAL: Ato da Mesa 182/17 VIGÊNCIA:
21/11/19 a 20/11/24.

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro
(SIASGnet - 03/12/2019) 20001-00001-2019NE000006

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - UASG 20001

Processo 115.267/14. ESPÉCIE: Contrato nº 2015/011.5 - firmado com a MARIA DA SILVA
SOARES EPP. CNPJ n. 02.729.231/0001-66. OBJETO: Para prestação de serviços de
confecção, instalação, substituição e reparo de armários em imóveis funcionais da câmara
dos deputados, com fornecimento de material. AMPARO LEGAL: Art. 65, §1º da Lei nº
8.666/93. FINALIDADE DO ADITIVO: Supressões e acréscimos quantitativos de itens. VALOR:
R$257.964,55.

Nº Processo: 00200.015675/2019. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de
serviços de coleta de dados via entrevista por telefone (atendimento ativo), durante 12
(doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Copeli - Senado Federal, Via N2, Bloco 16, Cep 70.165-900, Zona Cívicoadministrativa - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-500111-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/12/2019 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no CATSER e as constantes do edital, prevalecerão as
últimas..

Processo 307.969/18 ESPÉCIE: Contrato nº 2018/126.1 - firmado com a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA. CNPJ n. 43.217.850/0001-59.
OBJETO: Para prestação de serviços de assinatura de periódicos e de assinatura anual das
bases de dados. AMPARO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93. FINALIDADE DO
ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 meses, a contar de
05/12/19 e Reajuste do valor contratado em 1,48%, com amparo na Cláusula Décima do
contrato. VALOR: R$69.539,09.
Processo 117.688/16. ESPÉCIE: Contrato nº 2017/202.2- firmado com a MATOS E RANGEL
LTDA. CNPJ n. 38.055.117/0001-45. OBJETO: Para prestação de serviços continuados na
área de operação de equipamentos de áudio, de vídeo e de geração de imagens para
transmissão, ao vivo, por rádio, televisão e pela internet. AMPARO LEGAL: Art. 57, inciso II
da Lei n. 8.666/93. FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual pelo
período de 12 meses, a partir de 1º/12/2019. VALOR: R$5.915.578,22.

FELIPE GUIMARAES CORTES
Pregoeiro
(SIASGnet - 03/12/2019) 20001-00001-2019NE000005

SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2019 - UASG 20001

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1/2018

Nº Processo: 00200.008125/2018. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
equipamentos para a TV Senado, incluindo câmeras de vídeo e demais equipamentos para
substituição da captação das reuniões das Comissões do Senado e da monitoração do
operador de pan-tilt de cada sala de comissões, de acordo com os termos e especificações
do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 04/12/2019 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Via N2, Senado Federal, Bloco 16, 1º Pavimento,
Zona
Cívico-administrativa
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-5-00112-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/12/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT e no CATSER
e as constantes do edital prevalecerão as últimas. .

A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados torna público às interessadas que
está aberto o prazo para entrega da documentação referente à prestação de serviços de
recolhimento diário e correta destinação dos resíduos sólidos recicláveis, classificados pela
ABNT NBR 10004, de 2004, como de origem doméstica - Classe II B - Inertes (papéis,
papelões, plásticos, metais, etc.), gerados nas dependências da Câmara dos Deputados.
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: De 04/12/2019 a 20/12/2019.
EDITAL: Cópia deste edital poderá ser obtida na Secretaria da Comissão
Permanente de Licitação, no 14º andar do Edifício Anexo I - fone (61) 3216-4907, bem
como no endereço eletrônico: www.camara.leg.br.
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2019 - UASG 10001

MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro

Nº Processo: 371.177/2018. Objeto: Aquisição e substituição de unidades de disco rígido
(HDs) de marca e modelo homologados pela PELCO e prestação de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e evolutiva para o Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
com fornecimento de materiais e peças, excluindo-se as câmeras de monitoramento, pelo
período de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/12/2019 das 09h00 às
17h59. Endereço: Camara Dos Deputados Edif. Anexo 1 - 14 Andar, Zona Cívico
Administrativa - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/10001-500165-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/12/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre as
especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes do Edital,
prevalecerão as do Edital. O Edital está disponível também no site www.camara.leg.br..

(SIASGnet - 03/12/2019) 20001-00001-2019NE000006
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2019 - UASG 20001
Nº Processo: 00200.010932/2018. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
equipamentos de comunicação de dados, incluindo instalação, treinamento e garantia de
funcionamento por 60 (sessenta) meses, para a Secretaria de Tecnologia da Informação do
Senado Federal, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 4. Edital: 04/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Via N2, Senado Federal, Bloco 16, 1º Pavimento, Zona Cívico-administrativa BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-5-00113-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 04/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 19/12/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT
e/ou CATSER e as constantes do edital prevalecerão as últimas..

DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Presidente da Cpl
(SIASGnet - 02/12/2019) 10001-00001-2019NE000997

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES

JANIO DE ABREU
Pregoeiro

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES
(SIASGnet - 03/12/2019) 20001-00001-2019NE000006

Espécie: Protocolo de Intenções: PI2019/0008. Processo: 200.009507/2019-91. Celebrado
com a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF. CNPJ: 26.963.645/0001-13.
Modalidade: Não aplicável. Objeto: Estabelecer a cooperação técnico-científica e cultural e
o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, visando à formação, ao
aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, bem como ao
desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações, programas, projetos e
atividades complementares de interesse comum do ILB e o da CLDF. Vigência: início:
04/12/2019 final: 03/12/2024. Signatários: pelo Senado Federal: Ilana Trombka, DiretoraGeral, pelo ILB: Márcio Chalegre Coimbra, Diretor-Executivo, pela CLDF: Rafael Prudente,
Presidente, e Ozanira Ferreira da Costa, Consultora Técnico-Legislativa.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2019 - UASG 20001
Nº Processo: 00200.009754/2019. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
parcelado de material bibliográfico nacional, essencialmente livros impressos editados,
em sua maioria, por editoras de médio e grande porte, para constituição e atualização
do acervo da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho do Senado Federal, durante 12
(doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 04/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Copeli - Senado Federal, Via N2, Bloco 16, Cep 70.165-900,
- BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-5-00114-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/12/2019 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre
as especificações do objeto descritas no CATMAT e as constantes do edital,
prevalecerão as últimas..

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2019 - UASG 20001
Nº Processo: 00200.004367/2019. Objeto: Aquisição de 26 (vinte e seis) cadeiras de rodas,
com entrega imediata, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 04/12/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Via N2, Senado Federal, Bloco 16, 1º Pavimento, Zona Cívico-administrativa BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-5-00109-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 04/12/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 17/12/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT
e/ou CATSER e as constantes do edital, prevalecerão as últimas..

FELIPE GUIMARAES CORTES
Pregoeiro

PAULA PARENTE CANTUARIA RAMOS
Pregoeira
(SIASGnet - 03/12/2019) 20001-00001-2019NE000006
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019120400163

(SIASGnet - 03/12/2019) 20001-00001-2019NE000006
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PODER LEGISLATIVO
Senado Federal
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00110/2019
Às 09:36 horas do dia 18 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DGER nº 7.473/2019 de 01/09/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo
nº 00200.016729/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00110/2019. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: 85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2
e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima
de dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato. Demais especificações contantes no Edital e
seus anexos
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 968.745,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 248.166,0000 .
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: 315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato. Demais especificações contantes no Edital e
seus anexos
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.488.658,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 919.674,0000 .
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: 300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB, com
fornecimento de modems 4G e SIMCARDs. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.159.550,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 269.730,0000 .
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Descrição Complementar: 500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA
(exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França,
Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália). Demais
especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 55.200,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 0,0001 .
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Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Descrição Complementar: 200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da Europa).
Demais especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 22.080,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 0,0001 .
Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Descrição Complementar: 100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África). Demais
especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 0,0001 .
Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Descrição Complementar: 50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios não
listados nas regiões anteriores). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 0,0001 .
Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: Utilização de voz e dados em roaming internacional. *Para o item 8, o valor máximo informado
é apenas uma estimativa, não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado. Esse item não será objeto de
lance na sessão do pregão e deverá ser inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$ 1.050.000,00.
Demais especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.050.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 1.050.000,0000 .
Relação de Grupos
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.762.233,5000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 2.487.570,0004 .
Itens do grupo:
1 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
2 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
3 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
4 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
5 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
6 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
7 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
8 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro
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40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Não

Não

30

R$ 32.291,5000 R$ 968.745,0000 17/12/2019
15:22:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

30

R$ 32.291,5000 R$ 968.745,0000 17/12/2019
18:20:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos.

02.558.157/0001-62 TELEFONICA
BRASIL S.A.

Não

Não

30

R$ 32.291,5000 R$ 968.745,0000 17/12/2019
18:30:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 968.745,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 968.745,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 968.745,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 620.000,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 10:11:59:803

R$ 248.166,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 10:13:15:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

18/12/2019
15:29:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 248.166,0000.

Habilitado

18/12/2019
15:29:59

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 248.166,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

30

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 49.621,9500 R$ 1.488.658,5000 17/12/2019
15:22:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em
comodato. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

30

R$ 49.621,9500 R$ 1.488.658,5000 17/12/2019
18:20:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em
comodato. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.558.157/0001-62 TELEFONICA
BRASIL S.A.

Não

Não

30

R$ 49.621,9500 R$ 1.488.658,5000 17/12/2019
18:30:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de voz, com
ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em
comodato. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.488.658,5000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 1.488.658,5000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 1.488.658,5000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 384.426,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 10:12:52:610

R$ 919.674,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 10:13:36:160

R$ 1.487.500,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 10:15:26:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 82E6817C0033719C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

18/12/2019
15:29:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 919.674,0000.

Habilitado

18/12/2019
15:29:59

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 919.674,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Não

Não

30

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 71.985,0000 R$ 2.159.550,0000 17/12/2019
15:22:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia
mínima de 10 GB, com fornecimento de modems 4G e SIMCARDs. Demais especificações contantes no Edital e seus
anexos

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

30

R$ 71.985,0000 R$ 2.159.550,0000 17/12/2019
18:20:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia
mínima de 10 GB, com fornecimento de modems 4G e SIMCARDs. Demais especificações contantes no Edital e seus
anexos

02.558.157/0001-62 TELEFONICA
BRASIL S.A.

Não

Não

30

R$ 71.985,0000 R$ 2.159.550,0000 17/12/2019
18:30:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia
mínima de 10 GB, com fornecimento de modems 4G e SIMCARDs. Demais especificações contantes no Edital e seus
anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 2.159.550,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 2.159.550,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 2.159.550,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 2.155.000,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 10:05:30:870

R$ 180.000,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 10:12:21:910

R$ 135.000,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 10:13:15:827

R$ 269.730,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 10:14:01:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

18/12/2019
15:29:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 269.730,0000.

Habilitado

18/12/2019
15:29:59

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 269.730,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

30

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.840,0000 R$ 55.200,0000 17/12/2019
15:22:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I (Argentina,
Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda,
Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

30

R$ 1.840,0000 R$ 55.200,0000 17/12/2019
18:20:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I (Argentina,
Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda,
Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.558.157/0001-62 TELEFONICA

Não

Não

30

R$ 1.840,0000 R$ 55.200,0000 17/12/2019
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 82E6817C0033719C.
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BRASIL S.A.

18:30:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I (Argentina,
Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda,
Austria, Dinamarca, Portugal, França, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 55.200,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 55.200,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 55.200,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 7.500,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 10:12:56:860

R$ 13.500,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 10:13:39:563

R$ 0,0001

02.558.157/0001-62

18/12/2019 10:14:35:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

18/12/2019
15:29:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Habilitado

18/12/2019
15:29:59

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

30

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 736,0000 R$ 22.080,0000 17/12/2019
15:22:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

30

R$ 736,0000 R$ 22.080,0000 17/12/2019
18:20:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.558.157/0001-62 TELEFONICA
BRASIL S.A.

Não

Não

30

R$ 736,0000 R$ 22.080,0000 17/12/2019
18:30:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II (Demais países
das Américas e da Europa). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 22.080,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 22.080,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 22.080,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 3.000,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 10:13:14:133

R$ 5.400,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 10:14:04:153

R$ 0,0001

02.558.157/0001-62

18/12/2019 10:14:43:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

18/12/2019
15:29:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Habilitado

18/12/2019
15:30:00

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP

Valor Global

Data/Hora
Registro

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 82E6817C0033719C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Não

Não

30

R$ 400,0000 R$ 12.000,0000 17/12/2019
15:22:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais países da
Ásia e África). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

30

R$ 400,0000 R$ 12.000,0000 17/12/2019
18:20:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais países da
Ásia e África). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.558.157/0001-62 TELEFONICA
BRASIL S.A.

Não

Não

30

R$ 400,0000 R$ 12.000,0000 17/12/2019
18:30:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais países da
Ásia e África). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 12.000,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 12.000,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 12.000,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 2.700,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 10:14:16:843

R$ 2.400,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 10:14:37:993

R$ 0,0001

02.558.157/0001-62

18/12/2019 10:14:47:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

18/12/2019
15:29:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Habilitado

18/12/2019
15:30:00

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

30

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 200,0000 R$ 6.000,0000 17/12/2019
15:22:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas regiões anteriores). Demais especificações contantes no Edital e seus
anexos

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

30

R$ 200,0000 R$ 6.000,0000 17/12/2019
18:20:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas regiões anteriores). Demais especificações contantes no Edital e seus
anexos

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL
S.A.

Não

Não

30

R$ 200,0000 R$ 6.000,0000 17/12/2019
18:30:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV (Demais países
da Oceania e territórios não listados nas regiões anteriores). Demais especificações contantes no Edital e seus
anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 6.000,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 6.000,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 6.000,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 3.510,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 10:14:29:147

R$ 1.200,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 10:14:53:583

R$ 0,0001

02.558.157/0001-62

18/12/2019 10:14:53:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

18/12/2019
15:29:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Habilitado

18/12/2019

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 82E6817C0033719C.
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15:30:00

02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

1

Valor Unit.

Data/Hora
Registro

Valor Global

R$ 1.050.000,0000 R$ 1.050.000,0000 17/12/2019
15:22:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Utilização de voz e dados em roaming internacional. *Para o item 8, o
valor máximo informado é apenas uma estimativa, não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o
valor fixo de R$ 1.050.000,00. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

1

R$ 1.050.000,0000 R$ 1.050.000,0000 17/12/2019
18:20:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Utilização de voz e dados em roaming internacional. *Para o item 8, o
valor máximo informado é apenas uma estimativa, não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o
valor fixo de R$ 1.050.000,00. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

02.558.157/0001-62 TELEFONICA
BRASIL S.A.

Não

Não

1

R$ 1.050.000,0000 R$ 1.050.000,0000 17/12/2019
18:30:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Utilização de voz e dados em roaming internacional. *Para o item 8, o
valor máximo informado é apenas uma estimativa, não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado.
Esse item não será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o
valor fixo de R$ 1.050.000,00. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.050.000,0000

40.432.544/0001-47

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 1.050.000,0000

02.421.421/0001-11

18/12/2019 09:36:56:830

R$ 1.050.000,0000

02.558.157/0001-62

18/12/2019 09:36:56:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aceite

18/12/2019
15:29:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62,
pelo melhor lance de R$ 1.050.000,0000.

Habilitado

18/12/2019
15:30:00

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.050.000,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1
Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

Valor Global

Data/Hora
Registro

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Não

Não

-

R$ 5.762.233,5000

17/12/2019
15:22:16

02.421.421/0001-11 TIM S A

Não

Não

-

R$ 5.762.233,5000

17/12/2019
18:20:27

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL
S.A.

Não

Não

-

R$ 5.762.233,5000

17/12/2019
18:30:47

Eventos do Grupo
Evento
Aberto

Data

Observações

18/12/2019
Item Aberto.
09:48:19

Início 1a Etapa
18/12/2019 Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
da Disputa
10:11:29 R$ 5.757.683,5000 e R$ 5.762.233,5000.
Fechada
Encerrada
Disputa
Fechada

18/12/2019
Encerrada etapa fechada do item.
10:16:31

Encerrado

18/12/2019
Item encerrado.
10:16:31

Abertura do
prazo de

18/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
10:34:17 02.558.157/0001-62.
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Convocação Anexo
Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

18/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
11:13:05 02.558.157/0001-62.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

18/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
15:18:34 02.558.157/0001-62.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

18/12/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
15:24:15 02.558.157/0001-62.

Registro
Intenção de
Recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CLARO S.A. CNPJ/CPF: 40432544000147. Motivo: A
18/12/2019 Claro manifesta intenção de recorrer da decisão que habilitou a empresa arrematante pelo fato dos
15:45:26 atestados de capacidade técnica bem como a proposta esterem em desconformidade com o edital,
cujas razões serã

Intenção de
Recurso
Recusada

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CLARO S.A., CNPJ/CPF: 40432544000147. Motivo:
18/12/2019
Recusa da intenção tendo em vista a expressa desistência da CLARO S/A veiculada em mensagem
16:28:49
enviada às 16:25hs no dia 18/12/2019.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

40.432.544/0001-47

18/12/2019 15:45

18/12/2019 16:28

Recusado

Motivo Intenção:A Claro manifesta intenção de recorrer da decisão que habilitou a empresa arrematante
pelo fato dos atestados de capacidade técnica bem como a proposta esterem em desconformidade com o
edital, cujas razões serão apresentadas oportunamente.
Motivo Aceite ou Recusa:Recusa da intenção tendo em vista a expressa desistência da CLARO S/A
veiculada em mensagem enviada às 16:25hs no dia 18/12/2019.

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

18/12/2019
09:37:04

Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 110/2019. Pregoeiro
VICTOR AMORIM operando o certame.

Pregoeiro

18/12/2019
09:37:17

Srs. Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em
conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019 e, de acordo com o item 8.7 do
edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa “aberto e fechado”, de acordo
com o art. 33 do mencionado decreto.

Pregoeiro

18/12/2019
09:37:27

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO
GLOBAL.

Pregoeiro

18/12/2019
09:37:35

Nos termos do item 6.2.1 do edital, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem
técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.

Pregoeiro

18/12/2019
09:37:44

De acordo com o art. 19, IV, do Decreto nº 10.024/2019, é responsabilidade dos licitantes
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.

Pregoeiro

18/12/2019
09:37:57

Em caso de suspensão da sessão, nos termos do item 6.6 do edital, e havendo
convocação de licitante para envio de proposta readequada e/ou documentação
complementar, informo, desde já que, de acordo com os itens 12.1.2 e 13.4.2 do edital, o
prazo para envio ficará suspenso, voltando a correr, de onde parou, após a reabertura da
sessão.

Pregoeiro

18/12/2019
09:38:02

Diante do que dispõe os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o
procedimento se estenda até às 12:30h, a licitação será temporariamente suspensa para
intervalo de almoço e, dessa forma, ficará suspensa a eventual contagem do prazo para
envio de documentação da licitante que, no momento da suspensão, estiver convocada.

Pregoeiro

18/12/2019
09:39:33

ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Pregoeiro

18/12/2019
09:40:03

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro, para fins
de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente
as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação,
afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002, conforme especificado no Ato da Diretoria-Geral
nº 24/2017.

Pregoeiro

18/12/2019
09:40:18

A íntegra do ADG nº 24/2017 encontra-se disponível no link:
https://adm.senado.gov.br/normas/ui/pub/normaConsultada?idNorma=13897167

Pregoeiro

18/12/2019
09:41:24

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao
sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento
indireto”), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de
diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas
e passíveis de sancionamento.
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Pregoeiro

18/12/2019
09:41:53

PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Pregoeiro

18/12/2019
09:42:02

Neste momento, com fundamento no Capítulo VII do ato convocatório e em conformidade
com os Acórdãos TCU nº 3.381/2013-P e nº 1.807/2015-P, farei a análise quanto à
“aceitabilidade preliminar” das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de
lances.

Pregoeiro

18/12/2019
09:42:48

Considerando o disposto no item 7.1 do edital e em vista das premissas constantes dos
Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ªC, na fase de “aceitação preliminar” das
propostas, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexequibilidade, abster-me-ei
de averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações
na fase de lances.

Pregoeiro

18/12/2019
09:42:55

ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES

Pregoeiro

18/12/2019
09:44:10

Srs. Licitantes, de acordo com o item 8.7 do edital, será adotado, na fase de lances, o
modo de disputa “aberto e fechado”, de acordo com o art. 33 do Decreto Federal nº
10.024/2019.

Pregoeiro

18/12/2019
09:44:19

Conforme consta da observação do Anexo 1, “para o item 8, o valor máximo informado é
apenas uma estimativa”, de modo que tal item “não será objeto de lance na sessão do
pregão e deverá ser inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00”.

Pregoeiro

18/12/2019
09:44:29

Portanto, cumpre alertar que, NA FASE DE LANCES, O VALOR DO ITEM 8 (R$
1.050.000,00) NÃO DEVERÁ SER ALTERADO.

Pregoeiro

18/12/2019
09:44:46

Note-se que tal alerta é extremamente importante, em especial para evitar a redução do
valor do ITEM 8 em patamar inferior a R$ 1.050.000,00, porquanto, em tal hipótese,
conforme regra posta no sistema COMPRASNET (em atenção ao Acórdão TCU nº
1.872/2018-P), será inviável aceitar a proposta com valor de item superior ao último lance
proposto.

Pregoeiro

18/12/2019
09:46:37

INÍCIO DA FASE DE LANCES

Pregoeiro

18/12/2019
09:48:19

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

18/12/2019
09:48:19

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio
de lances.

Pregoeiro

18/12/2019
09:48:25

Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances,
observando o disposto no Capítulo VIII do edital e o procedimento estabelecido no art. 33
do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Pregoeiro

18/12/2019
09:54:37

Srs. Licitantes, não deixem para ofertar os seus melhores lances apenas no tempo
aleatório, vez que o sistema poderá encerrar a “etapa aberta” de lances a qualquer
momento e, dessa forma, comprometer sua classificação para a “etapa fechada”.

Pregoeiro

18/12/2019
09:57:02

Srs. Licitantes, entraremos no "tempo aleatório" às 10:03hs.

Pregoeiro

18/12/2019
10:06:30

Srs. Licitantes, já estamos no tempo aleatório. Assim, solicito que, desde já, registrem os
seus melhores lances, porquanto sistema poderá encerrar a “etapa aberta” de lances a
qualquer momento e, dessa forma, comprometer sua classificação para a “etapa fechada”.

Pregoeiro

18/12/2019
10:09:51

Caso permaneça a situação de empate entre as 03 propostas cadastradas, haverá sorteio
pelo próprio sistema, nos termos do item 8.4.1 do edital.

Pregoeiro

18/12/2019
10:11:09

Srs. Licitantes, diante do encerramento da "etapa aberta", passaremos, neste momento, à
"etapa fechada", para o registro de lance final e sigiloso no prazo máximo de 05 minutos.

Pregoeiro

18/12/2019
10:11:29

A primeira etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance
entre R$ 5.757.683,5000 e R$ 5.762.233,5000 poderá enviar um lance único e fechado
até às 10:16:29 do dia 18/12/2019.

Sistema

18/12/2019
10:16:31

A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema

18/12/2019
10:16:31

O item G1 está encerrado.

Sistema

18/12/2019
10:16:31

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro

18/12/2019
10:18:28

FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

Pregoeiro

18/12/2019
10:18:37

Srs. Licitantes, com fundamento no art. 19, IV, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 6.3
do Edital, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.

Pregoeiro

18/12/2019
10:18:45

Com fundamento no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93 e no Acórdão TCU nº 3.418/2014-P,
informo que os atestados de capacidade técnica apresentados poderão ser submetidos a
diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos, podendo,
inclusive, serem solicitados documentos complementares para tal averiguação.

Pregoeiro

18/12/2019
10:18:52

Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma vez que
a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza
administrativa e criminal.

Pregoeiro

18/12/2019

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sr. Licitante, com fundamento no item 11.1 do Edital,
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10:20:31

questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?

02.558.157/000162

18/12/2019
10:22:09

Prezado pregoeiro este é o nosso valor minimo

Pregoeiro

18/12/2019
10:25:37

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Ok. Vamos aguardar a análise acurada do Órgão Técnico
(COOTELE) quanto à composição da proposta para avaliar a possibilidade de uma nova
rodada de negociação.

Pregoeiro

18/12/2019
10:25:55

Srs. Licitantes, com base nos itens 13.1 e 13.7 do edital, o SICAF da empresa vencedora
da fase de lances será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro.

Pregoeiro

18/12/2019
10:26:03

Conforme disposto no item 13.1 e 13.3 do edital e no art. 26, §2º, do Decreto nº
10.024/2019, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro a
partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, nos termos do item 3.6 do edital, à
documentação anexada na oportunidade do cadastramento da proposta.

Pregoeiro

18/12/2019
10:26:15

Diante do que consta do item 13.4 do edital e do §9º do art. 26 do Decreto Federal nº
10.024/2019, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou
saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá
solicitar à licitante o envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação
complementar.

Pregoeiro

18/12/2019
10:26:43

De todo modo, tendo em vista o disposto no item 12.1 do edital, será concedido o prazo
inicial de 60 minutos para envio da proposta adequada ao último lance da licitante
vencedora da disputa.

Pregoeiro

18/12/2019
10:33:42

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sr. Licitante, neste momento, nos termos dos itens 12.1 e
12.1.2 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada
conforme o último lance proposto e de acordo com o modelo disponível no Anexo 5 do
edital.

Pregoeiro

18/12/2019
10:33:49

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Solicito, ainda, que seja especificado na proposta a marca
e o modelo dos aparelhos celulares e modems a serem fornecidos, em regime de
comodato, observando-se as especificações constantes do Anexo 3 do edital, ok?

Sistema

18/12/2019
10:34:17

Senhor fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62, solicito o
envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro

18/12/2019
10:34:24

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Ressalto que, nos termos do item 12.1.2 do edital, o
prazo inicial assegurado para envio da proposta readequada é de 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro
a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte do licitante.

02.558.157/000162

18/12/2019
10:35:11

Por favor habilitar o site para anexo da proposta

02.558.157/000162

18/12/2019
10:36:27

Estarei adequando a proposta para o envio

Pregoeiro

18/12/2019
10:45:24

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sr. Licitante, já foi realizada a convocação do anexo,
conforme mensagem do sistema enviada às 10:34:17.

Pregoeiro

18/12/2019
11:05:17

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sr. Licitante, reitero a necessidade de observância do
prazo de 60 minutos para envio da proposta retificada, ok?

Pregoeiro

18/12/2019
11:06:04

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Como a convocação do anexo foi realizada às 10:34:17, o
prazo para envio seria até às 11:35, ok?

02.558.157/000162

18/12/2019
11:07:34

Prezado pregoeiro poderia conceder mais 30 minutos estamos finalizando nossa proposta

Sistema

18/12/2019
11:13:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/000162, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro

18/12/2019
11:20:57

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sr. Licitante, tendo em vista o disposto no art. 44, §3º,
da Lei nº 8.666/1993, solicito justificar as razões pelas quais foi proposto valor zero (R$
0,00) para os ITENS 4, 5, 6 e 7?

02.558.157/000162

18/12/2019
11:32:41

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia, os valores do tráfego LDI a partir do Brasil (itens 4, 5, 6 e
7) foram isentos pois no Plano que será fornecido ao Senado Federal nos itens 1 e 2, este
tipo de ligação, LDI a partir do Brasil, também são ilimitadas.

Pregoeiro

18/12/2019
11:34:31

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Ok.

Pregoeiro

18/12/2019
11:45:50

Srs. Licitantes, nos termos do item 6.6 do edital e considerando a necessidade de análise
por parte do Órgão Técnico (COOTELE) da documentação apresentada pela TELEFONICA
BRASIL S/A, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura
ainda hoje (18/12/2019), às 15:00hs.

Pregoeiro

18/12/2019
11:47:47

Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame,
solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta
licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada
ao e-mail licita@senado.leg.br

Pregoeiro

18/12/2019
11:47:59

Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja
oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.

Pregoeiro

18/12/2019
11:48:25

Agradeço a participação e colaboração de todos. Um bom dia!

Pregoeiro

18/12/2019
15:03:48

Boa tarde! Declaro reaberta a sessão referente ao PE nº 110/2019.

Pregoeiro

18/12/2019
15:11:55

Sr. Licitante, em relação ao ITEM 1, consta da proposta da TELEFÔNICA a indicação do
aparelho Apple Iphone XR 128GB (Tipo 1, de acordo com as especificações do Anexo 3 do
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edital).
Pregoeiro

18/12/2019
15:12:05

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sr. Licitante, em relação ao ITEM 1, consta da proposta
da TELEFÔNICA a indicação do aparelho Apple Iphone XR 128GB (Tipo 1, de acordo com
as especificações do Anexo 3 do edital).

Pregoeiro

18/12/2019
15:14:39

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Considerando a eventualidade de substituição dos
aparelhos ou mesmo a necessidade de fornecimento de aparelhos distintos ao longo da
execução contratual, questiono a possibilidade de ser informado na proposta a marca e
modelo de aparelho celular correspondendo ao TIPO 2?

02.558.157/000162

18/12/2019
15:15:08

Sim

02.558.157/000162

18/12/2019
15:16:08

Prezado pregoeiro se necessário encaminhar nova proposta com está informação?

Pregoeiro

18/12/2019
15:17:58

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sim, por favor. Farei a convocação do anexo.

Sistema

18/12/2019
15:18:34

Senhor fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62, solicito o
envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema

18/12/2019
15:24:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/000162, enviou o anexo para o grupo G1.

02.558.157/000162

18/12/2019
15:24:57

Prezado pregoeiro já encaminhado a proposta, por favor verifique se está de acordo

Pregoeiro

18/12/2019
15:25:34

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sim, obrigado!

Pregoeiro

18/12/2019
15:27:58

Srs. Licitantes, após análise da proposta e documentação, o Órgão Técnico (COOTELE)
concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital por parte da empresa
TELEFONICA BRASIL S/A.

Pregoeiro

18/12/2019
15:28:10

Dessa forma, com fundamento na manifestação técnica, realizarei a aceitação da proposta
e habilitação da empresa TELEFONICA BRASIL S/A, declarando-a vencedora do PE nº
110/2019.

Pregoeiro

18/12/2019
15:29:20

Srs. Licitantes, neste momento, realizarei, no sistema, a habilitação da empresa
vencedora, de modo que será aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para eventual registro
de intenção de recurso.

Sistema

18/12/2019
15:30:10

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro

18/12/2019
15:30:46

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/12/2019 às
15:52:00.

Pregoeiro

18/12/2019
15:30:54

Quanto ao registro da intenção, ressalto a necessidade de observância do disposto no item
15.1.2 do edital: “Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da
intenção de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão”.

Pregoeiro

18/12/2019
15:31:15

Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão, uma vez que
retomarei o chat quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção
de recurso.

Pregoeiro

18/12/2019
15:54:58

Para CLARO S.A. - Sr. Licitante, foi observado o registro de intenção de recurso por parte
da CLARO S/A, contudo, nos termos do item 15.1.2 do edital, não há uma indicação
quanto aos termos do eventual descumprimento por parte da TELEFÔNICA quanto à
qualificação técnica e aos requisitos da proposta.

Pregoeiro

18/12/2019
15:55:14

Para CLARO S.A. - Diante do exposto, questiono: qual é, em termos objetivos, a real
irresignação da empresa face à decisão do Pregoeiro?

Pregoeiro

18/12/2019
15:59:16

Para CLARO S.A. - Faço tal questionamento apenas para conferir a adequada razoabilidade
ao incidente recursal, porquanto, ao que consta, não há maior litigiosidade quanto à
qualificação técnica da TELEFÔNICA e a proposta está de pleno acordo aos termos do
edital, sendo vinculada à descrição dos serviços, além de indicar aparelhos celulares
conforme referência do edital.

Pregoeiro

18/12/2019
16:00:05

Para CLARO S.A. - Em relação ao atestado de capacidade técnica, a alínea “a” do item
13.3.12 do edital estabelece que deverá ser comprovada a prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) “nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e/ou longa distância
internacional (LDI)”.

Pregoeiro

18/12/2019
16:00:44

Para CLARO S.A. - Assim, ao utilizar a conjunção alterativa “OU”, entende-se que, a partir
dos atestados emitidos pela AGU e SSP/MS, a TELEFÔNICA esgotaria a exigência mínima
tão somente ao comprovar a execução de ligação do tipo LDN.

40.432.544/000147

18/12/2019
16:01:57

Sr. Pregoeiro, em relação aos valores simbólicos da proposta que violam o item 12.1.6, “b”
do edital, bem como os atestados que não atendem ao item 13.3.1, “a” do edital

Pregoeiro

18/12/2019
16:06:34

Para CLARO S.A. - Sr. Licitante, em relação à proposta, inclusive, foi questionado à
TELEFÔNICA o motivo do valor "zero" para os ITENS 4, 5, 6 e 7. Note que a própria alínea
"b" do item 12.1.6 do edital admite o valor simbólico ou zero quando a empresa
"renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade de remuneração".

Pregoeiro

18/12/2019
16:08:05

Para CLARO S.A. - E a TELEFONICA, em mensagem enviada às 11:32hs esclareceu que
"os valores do tráfego LDI a partir do Brasil (itens 4, 5, 6 e 7) foram isentos pois no Plano
que será fornecido ao Senado Federal nos itens 1 e 2, este tipo de ligação, LDI a partir do
Brasil, também são ilimitadas".

Pregoeiro

18/12/2019
16:09:20

Para CLARO S.A. - E tais justificativas foram devidamente acatadas pelo Órgão Técnico
(COOTELE).

Pregoeiro

18/12/2019

Para CLARO S.A. - Quanto à capacidade técnica, resta evidente pelos atestados emitidos
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16:11:42

pela AGU e SSP/MS que foram atendidas as exigências contidas na alínea "a" do item
13.3.1 do edital, porquanto os atestados referem-se à prestação de SMP e por período
superior a 12 meses.

Pregoeiro

18/12/2019
16:13:14

Para CLARO S.A. - Reitero que, em termos qualitativos, de acordo com a redação da
alínea "a" do item 13.3.1 do edital (que não foi impugnada por nenhum licitante), seria
suficiente a comprovação do SMP para qualquer uma das seguintes modalidades: "local"
OU "longa distância nacional" OU "longa distância internacional".

Pregoeiro

18/12/2019
16:14:03

Para CLARO S.A. - Ou seja, na redação da alínea "a" utilizou-se a conjunção alternativa
"OU", NÃO sendo portanto estabelecida a exigência CUMULATIVA de todas as modalidades
de SMP.

Pregoeiro

18/12/2019
16:15:08

Para CLARO S.A. - Assim, ao comprovar pelos atestados da AGU e SSP/MS que foram
realizadas as modalidades "local" e "longa distância nacional", há de se concluir que
restou atendida a exigência da alínea "a" do item 13.3.1 do edital.

40.432.544/000147

18/12/2019
16:17:35

Sim, Sr. Pregoeiro, entendemos a colocação e aguardamos sua decisão.

Pregoeiro

18/12/2019
16:19:05

Para CLARO S.A. - Sr. Licitante, a decisão do Pregoeiro, com esteio na manifestação do
Órgão Técnico (COOTELE) foi no sentido de considerar que a proposta e a habilitação da
TELEFÔNICA estão de acordo com o edital.

Pregoeiro

18/12/2019
16:19:52

Para CLARO S.A. - Apresentei as presentes considerações apenas para apelar ao senso de
razoabilidade da CLARO em não provocar o incidente contratual a partir de fundamentos
já devidamente enfrentados no certame.

Pregoeiro

18/12/2019
16:20:40

Para CLARO S.A. - Mas o direito ao recurso será sempre assegurado, motivo pelo qual
questiono se, diante dos esclarecimentos apresentados pelo Pregoeiro, a CLARO mantém
sua intenção de recurso?

Pregoeiro

18/12/2019
16:21:33

Para CLARO S.A. - *correção = incidente recursal

40.432.544/000147

18/12/2019
16:25:13

Sr. Pregoeiro, diante dos esclarecimentos, declinamos do nosso direito de recursar.

Pregoeiro

18/12/2019
16:27:16

Para CLARO S.A. - Sr. Licitante, agradeço pelo senso de razoabilidade e contribuição para
a célere conclusão do certame.

Pregoeiro

18/12/2019
16:29:19

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Sr. Licitante, considerando que, nos termos dos itens
13.4.6 e 13.4.7 do edital, não há qualquer dúvida ou questionamento acerca da
autenticidade dos documentos digitais encaminhados pela TELEFONICA BRASIL S/A,
reitero que não será necessário o envio de originais ou cópias autenticadas para a COPELI.

Pregoeiro

18/12/2019
16:29:58

Srs. Licitantes, diante da desistência da intenção de recurso por parte da CLARO S/A,
informo que farei o encerramento da sessão pública e a adjudicação do objeto à empresa
vencedora.

Pregoeiro

18/12/2019
16:30:15

Agradeço pela participação e colaboração de todos. Uma boa tarde!

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Alteração de
Pregoeiro Anterior: 98456385115-MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO . Pregoeiro Atual:
17/12/2019
Pregoeiro/Equipe de
01432275135-VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM . Justificativa: Pregoeiro designado para o
10:51:22
Apoio
certame.
Suspensão
Administrativa
Reativado
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

18/12/2019 Previsão de Reabertura: 18/12/2019 15:00:00. Motivo: Análise por parte do Órgão Técnico
11:49:00 (COOTELE) da documentação apresentada pela TELEFONICA BRASIL S/A.
18/12/2019
15:03:35
18/12/2019
Abertura de prazo para intenção de recurso
15:30:10
18/12/2019
Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/12/2019 às 15:52:00.
15:30:46

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:30 horas do dia 18 de dezembro de 2019, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro Oficial

AHMED IZZAT HAJAR
Equipe de Apoio

SUZANA MARTINS MENDES
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Equipe de Apoio

CASSIO VELOSO BARBOSA GOMES
Equipe de Apoio

Voltar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER LEGISLATIVO
Senado Federal
Pregão Eletrônico

Nº 00110/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário
GRUPO 1
R$ 5.762.233,5000
-

Valor Global
R$ 2.487.570,0004

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R$ 2.487.570,0004

Valor Global da Ata: R$ 2.487.570,0004
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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PODER LEGISLATIVO
Senado Federal
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00110/2019
Às 16:35 horas do dia 18 de dezembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00110/2019, referente ao
Processo nº 00200.016729/2018, o pregoeiro, Sr(a) VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.762.233,5000
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 2.487.570,0004 .
Itens do grupo:
1 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
2 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
3 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
4 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
5 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
6 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
7 - Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
8 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: 85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia
mínima de dados de 20 GB e fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em comodato. Demais especificações contantes no
Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 968.745,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 248.166,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

18/12/2019
16:35:14

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 248.166,0000

Observações

Adjudicado

18/12/2019
16:35:26

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 248.166,0000

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: 315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e
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LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado,
franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato. Demais especificações contantes
no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.488.658,5000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 919.674,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Adjudicado

18/12/2019
16:35:15

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 919.674,0000

Adjudicado

18/12/2019
16:35:27

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 919.674,0000

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: 300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB, com
fornecimento de modems 4G e SIMCARDs. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.159.550,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 269.730,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

18/12/2019
16:35:15

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 269.730,0000

Observações

Adjudicado

18/12/2019
16:35:27

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 269.730,0000

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Descrição Complementar: 500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
EUA (exceto Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Portugal, França,
Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão, Coréia do Sul, China e Austrália). Demais
especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 55.200,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 0,0001 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

18/12/2019
16:35:15

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0001

Observações

Adjudicado

18/12/2019
16:35:27

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0001

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Descrição Complementar: 200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II (Demais países das Américas e da
Europa). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 22.080,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
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Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 0,0001 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

18/12/2019
16:35:16

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0001

Observações

Adjudicado

18/12/2019
16:35:27

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0001

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Descrição Complementar: 100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III (Demais países da Ásia e África). Demais
especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.000,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 0,0001 .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Adjudicado

18/12/2019
16:35:16

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0001

Adjudicado

18/12/2019
16:35:27

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0001

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Internacionais (LDI-SMP-MM) - Origem Móvel
Descrição Complementar: 50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV (Demais países da Oceania e territórios
não listados nas regiões anteriores). Demais especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.000,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 0,0001 .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Adjudicado

18/12/2019
16:35:16

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0001

Adjudicado

18/12/2019
16:35:27

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 0,0001

Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: Utilização de voz e dados em roaming internacional. *Para o item 8, o valor máximo
informado é apenas uma estimativa, não estando o Senado obrigado a contratar todo o valor indicado. Esse item não
será objeto de lance na sessão do pregão e deverá ser inserido, no sistema eletrônico e na proposta, o valor fixo de R$
1.050.000,00. Demais especificações contantes no Edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.050.000,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Adjudicado
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 1.050.000,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

18/12/2019
16:35:17

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 1.050.000,0000
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Adjudicado

18/12/2019
16:35:28

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62, Melhor lance : R$ 1.050.000,0000

Fim do documento
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Brasília, 18 de dezembro de 2019.

Ao Senado Federal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
Data de abertura: 18 de dezembro de 2019
Nome da empresa: TELEFONICA BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, SÃO PAULO, SP
CEP: 04571-936
Telefone: (DDD) 11 99626-8400
Fax: (DDD) 11 99626-8400
E-mail: maria.bressan@telefonica.com
Dados Bancários: Brasil 0001 Agência 3070-8 C/C 12698-5
Nome do Representante legal da empresa: Flávio Cintra Guimarães // Wellington Xavier da Costa
CPF: 490.603.251-68 // 887.321.001-59
RG/órgão emissor: 1.158.676 SSP/DF // 3.516.308 SSP/GO
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( X )Sim
( ) Não

Item Unid. Quant.

1

mês

30

2

mês

30

3

mês

30

4

mês

30

Preço Total
Mensal (R$)

Descrição Resumida
85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de linha
de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3)
ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados,
R$ 8.272,20
acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e
fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.
315 (trezentos e quinze) Assinaturas mensais de
linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e
VC3) ilimitadas, envio de SMSs e MMSs ilimitados,
R$ 30.655,80
acesso à caixa postal / secretária eletrônica
ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 3 em comodato.
300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha de
dados, com franquia mínima de 10 GB, com
R$ 8.991,00
fornecimento de modems 4G e SIMCARDs.
500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI - Região I
(Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, EUA (exceto
Havai e Alasca), Canadá, Finlândia, Noruega,
Suécia, Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca,
Portugal, França, Espanha, Itália, Reino Unido,

R$ 0,00

Preço Total 30
Meses (R$)

R$ 248.166,00

R$ 919.674,00

R$ 269.730,00

R$ 0,00
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Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia, Israel, Japão,
Coréia do Sul, China e Austrália)

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI - Região II
(Demais países das Américas e da Europa)

R$ 0,00

R$ 0,00

6

mês

30

R$ 0,00

R$ 0,00

7

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI - Região III
(Demais países da Ásia e África)
50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI - Região IV
(Demais países da Oceania e territórios não listados
nas regiões anteriores)

R$ 0,00

R$ 0,00

8*

Reserva
R$ 35.000,00 R$ 1.050.000,00
Orçamentária Utilização de voz e dados em roaming internacional
VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES
R$ 82.919,00 R$ 2.487.570,00

Valor por extenso: Dois milhões quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais
MODELOS DE APARELHOS
ITEM 1 Apple Iphone XR 128GB (TIPO 1)
ITEM 1 Samsung Galaxy S 10+ (TIPO 2)
ITEM 2 Samsung A305GT - Galaxy A30 Dualsim
ITEM 3 PEN Modem Huawei E8372 Wifi Dualsim 4G
Atenciosamente,
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WƌĞǌĂĚŽsŝĐƚŽƌ͕

ƐƚĄK<͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽWƌŽũĞƚŽĄƐŝĐŽĞĚŝƚĂů͘

ƚƚ͘

DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ

^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͲ^WdZͲKKd>Ͳ^dDK
ŚĞĨĞĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ
ĚŝĨşĐŝŽ^ĞŶĂĚŽƌŶƚƀŶŝŽ&ĂƌŝĂƐͮůŽĐŽϭϯ
ϳϬϭϲϱͲϵϬϬƌĂƐşůŝĂͲ&
dĞůĞĨŽŶĞ͗нϱϱ;ϲϭͿϯϯϬϯͲϭϮϮϮ








͞ŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌ͕ƉĞŶƐĞĞŵƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵŽDĞŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘͟



Ğ͗sŝĐƚŽƌŐƵŝĂƌ:ĂƌĚŝŵĚĞŵŽƌŝŵ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϱ͗Ϯϳ
WĂƌĂ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐфŵĂƌĐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
Đ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐ
ĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗Z^͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ;d>&NE/Z^/>^ͬͿ

DĄƌĐŝŽ͕

^ĞŐƵĞƉƌŽƉŽƐƚĂĂũƵƐƚĂĚĂĚĂd>&KE/ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ͕ƉĂƌĂŽ/dDϭ͕ŽƐĚŽŝƐŵŽĚĞůŽƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ
ŶĞǆŽϯĚŽĞĚŝƚĂů͘

ƚƚ͕͘

Victor Aguiar Jardim de Amorim
Pregoeiro do Senado Federal
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3102
victorja@senado.gov.br











“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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Ğ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϱ͗ϭϱ
WĂƌĂ͗sŝĐƚŽƌŐƵŝĂƌ:ĂƌĚŝŵĚĞŵŽƌŝŵфs/dKZ:ΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
Đ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐ
ĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗Z^͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ;d>&NE/Z^/>^ͬͿ

WƌĞǌĂĚŽsŝĐƚŽƌ͕

^ŝŵ͕ĚĞǀĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂƌŽƐĚŽŝƐƚŝƉŽƐ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞƚĞŵŽƐƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌĞƐƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŵĂƉĂƌĞůŚŽƐĚŽƚŝƉŽŝK^ĞĚŽ
ƚŝƉŽŶĚƌŽŝĚ͘

ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĞǆĂƚĂĚĞĐĂĚĂŵŽĚĞůŽĂƐĞƌĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂĚĂăĞŵƉƌĞƐĂŶŽŵĞƐŵŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞĨŽƌĞŵ
ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐĂƐůŝŶŚĂƐƋƵĞƐĞƌĆŽƉŽƌƚĂĚĂƐ͘

ƚƚ͘

DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ

^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͲ^WdZͲKKd>Ͳ^dDK
ŚĞĨĞĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ
ĚŝĨşĐŝŽ^ĞŶĂĚŽƌŶƚƀŶŝŽ&ĂƌŝĂƐͮůŽĐŽϭϯ
ϳϬϭϲϱͲϵϬϬƌĂƐşůŝĂͲ&
dĞůĞĨŽŶĞ͗нϱϱ;ϲϭͿϯϯϬϯͲϭϮϮϮ








͞ŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌ͕ƉĞŶƐĞĞŵƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵŽDĞŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘͟



Ğ͗sŝĐƚŽƌŐƵŝĂƌ:ĂƌĚŝŵĚĞŵŽƌŝŵ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϱ͗ϭϬ
WĂƌĂ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐфŵĂƌĐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
Đ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐ
ĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗Z^͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ;d>&NE/Z^/>^ͬͿ

DĄƌĐŝŽ͕

YƵĂŶƚŽăŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐ͕ĂĚƷǀŝĚĂƐĞƌŝĂ͗ĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞĨĂƚŽ͕ƉƌĞĐŝƐĂŝŶĚŝĐĂƌŽƐĚŽŝƐƚŝƉŽƐĚĞĂƉĂƌĞůŚŽƉĂƌĂ
Ž/dDϭ͍

&ĂĕŽƚĂůƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞůŽĨĂƚŽĚĞŽĞĚŝƚĂů͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽ/dDϭŶŽƐŶĞǆŽƐϭĞϮ͕ĨĂǌĞƌŵĞŶĕĆŽĂŽ
͞ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƚŝƉŽϭŽƵϮĞŵĐŽŵŽĚĂƚŽ͘͟

ŐƵĂƌĚŽƌĞƐƉŽƐƚĂ͘

ƚƚ͕͘

Victor Aguiar Jardim de Amorim
Pregoeiro do Senado Federal
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3102
victorja@senado.gov.br
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“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”



Ğ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϰ͗ϬϬ
WĂƌĂ͗sŝĐƚŽƌŐƵŝĂƌ:ĂƌĚŝŵĚĞŵŽƌŝŵфs/dKZ:ΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
Đ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐ
ĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗Z^͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ;d>&NE/Z^/>^ͬͿ
WƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͗ůƚĂ

WƌĞǌĂĚŽsŝĐƚŽƌ͕

ZĞĂůŝǌĂŵŽƐƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂŶĂƐƷůƚŝŵĂƐϭϮĨĂƚƵƌĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂƐĞŐƵŝƌ͗

ϳͬϭϮͬϮϬϭϴĂϲͬϭͬϮϬϭϵʹϴϵ͕ϰŵŝŶ
ϳͬϭͬϮϬϭϵĂϲͬϮͬϮϬϭϵʹϮϵ͕ϭŵŝŶ
ϳͬϮͬϮϬϭϵĂϲͬϯͬϮϬϭϵʹϬ͕ϱŵŝŶ
ϳͬϯͬϮϬϭϵĂϲͬϰͬϮϬϭϵʹϮϴ͕ϮŵŝŶ
ϳͬϰͬϮϬϭϵĂϲͬϱͬϮϬϭϵʹϲϮ͕ϯŵŝŶ
ϳͬϱͬϮϬϭϵĂϲͬϲͬϮϬϭϵʹϴ͕ϳŵŝŶ
ϳͬϲͬϮϬϭϵĂϲͬϳͬϮϬϭϵʹϯϲ͕ϳŵŝŶ
ϳͬϳͬϮϬϭϵĂϲͬϴͬϮϬϭϵʹϳϰ͕ϵŵŝŶ
ϳͬϴͬϮϬϭϵĂϲͬϵͬϮϬϭϵʹƐĞŵ>/
ϳͬϵͬϮϬϭϵĂϲͬϭϬͬϮϬϭϵʹƐĞŵ>/
ϳͬϭϬͬϮϬϭϵĂϲͬϭϭͬϮϬϭϵʹϰ͕ϳŵŝŶ
ϳͬϭϮͬϮϬϭϵĂϲͬϭϮͬϮϬϭϵʹϮϭ͕ϴŵŝŶ


YƵĂŶƚŽĂŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐ͕ĨĂůƚŽƵĂdĞůĞĨŽŶŝĐĂŝŶĚŝĐĂƌŽŵŽĚĞůŽƚŝƉŽϮƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĞĚŝƚĂů;ŵŽĚĞůŽŶĚƌŽŝĚƉĂƌĂŽŝƚĞŵϭ
ĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽͿ͘

KƐĚĞŵĂŝƐĂƉĂƌĞůŚŽƐ͕ŝWŚŽŶĞyZϭϮϴ';ƚŝƉŽϭͿ͕^ĂŵƐƵŶŐ'ĂůĂǆǇϯϬ;ƚŝƉŽϯͿĞŵŽĚĞŵĞƐƚĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƉƌŽũĞƚŽďĄƐŝĐŽ͘

ƚƚ͘

DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ

^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͲ^WdZͲKKd>Ͳ^dDK
ŚĞĨĞĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ
ĚŝĨşĐŝŽ^ĞŶĂĚŽƌŶƚƀŶŝŽ&ĂƌŝĂƐͮůŽĐŽϭϯ
ϳϬϭϲϱͲϵϬϬƌĂƐşůŝĂͲ&
dĞůĞĨŽŶĞ͗нϱϱ;ϲϭͿϯϯϬϯͲϭϮϮϮ








͞ŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌ͕ƉĞŶƐĞĞŵƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵŽDĞŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘͟



Ğ͗sŝĐƚŽƌŐƵŝĂƌ:ĂƌĚŝŵĚĞŵŽƌŝŵ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϭ͗ϯϰ
WĂƌĂ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐфŵĂƌĐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
Đ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐ
ĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
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ƐƐƵŶƚŽ͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ;d>&NE/Z^/>^ͬͿ
WƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͗ůƚĂ

WƌĞǌĂĚŽDĄƌĐŝŽ͕

^ĞŐƵĞƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂĚĂd>&NE/Z^/>^͕ͬǀĞŶĐĞĚŽƌĂĚĂ
ĨĂƐĞĚĞůĂŶĐĞƐĚŽWŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞ͕ƉĂƌĂŽƐ/dE^ϰ͕ϱ͕ϲĞϳ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐůŝŐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂŽĨĞƌƚŽƵŽǀĂůŽƌĚĞZΨ
Ϭ͕ϬϬ͕ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘ϰϰ͕ΑϯǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϲͬϭϵϵϯ͕ƋƵĞĂůŝĐŝƚĂŶƚĞƉĂƌĞĐĞƌĞŶƵŶĐŝĂƌăƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƚĂŝƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘ĞƚŽĚŽŵŽĚŽ͕Ăd>&KE/ĨŽŝŝŶƐƚĂĚĂĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂ
ƚĂŶƚŽ͘DĂƐƐĞƌŝĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƋƵĞĂKKd>ŵĞŝŶĨŽƌŵĂƐƐĞ͕ĞŵƌĂǌĆŽĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚŽ^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂů
;ƷůƚŝŵŽƐϯϬŵĞƐĞƐͿ͕ƋƵĂůƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞĨĞƚŝǀĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞůŝŐĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐϴϱϬ
ŵŝŶƵƚŽƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐƉĂƌĂϯϬŵĞƐĞƐ͘

ŐƵĂƌĚŽŽƉĂƌĞĐĞƌĐŽŶĐůƵƐŝǀŽĚĂKKd>ƉĂƌĂƐƵďƐŝĚŝĂƌĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞ
ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂEd>ĞŽƐĂƚĞƐƚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ;'hĞ
^^WͬD^Ϳ͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
Victor Aguiar Jardim de Amorim
Pregoeiro do Senado Federal
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3102
victorja@senado.gov.br











“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”



Ğ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƚĞƌĕĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϬ͗ϱϭ
WĂƌĂ͗KW>/Ͳ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐфůŝĐŝƚĂΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐĂƌďŽƐĂ
KůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗Z^͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲ>ŝĐŝƚĂĕĆŽƉĂƌĂƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶŝĂ

WƌĞǌĂĚŽƐ͕

ƐƚĂƌĞŝĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽŽƉƌĞŐĆŽĞĂƉƚŽƉĂƌĂĂƵǆŝůŝĂƌŶŽƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘

ƚƚ

DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ

^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͲ^WdZͲKKd>Ͳ^dDK
ŚĞĨĞĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ
ĚŝĨşĐŝŽ^ĞŶĂĚŽƌŶƚƀŶŝŽ&ĂƌŝĂƐͮůŽĐŽϭϯ
ϳϬϭϲϱͲϵϬϬƌĂƐşůŝĂͲ&
dĞůĞĨŽŶĞ͗нϱϱ;ϲϭͿϯϯϬϯͲϭϮϮϮ








͞ŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌ͕ƉĞŶƐĞĞŵƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵŽDĞŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘͟
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Ğ͗KW>/Ͳ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƚĞƌĕĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϬ͗ϯϭ
WĂƌĂ͗ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖KƌůĂŶĚŽ
ĂƌŶĞŝƌŽ^ŝůǀĂфKZ>EKΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐфŵĂƌĐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽ
dŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲ>ŝĐŝƚĂĕĆŽƉĂƌĂƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶŝĂ
WƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͗ůƚĂ

WƌĞǌĂĚŽƐ͕

ZĞŝƚĞƌŽƋƵĞĂůŝĐŝƚĂĕĆŽƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶŝĂ;WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͿƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĂŵĂŶŚĆ;ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϵͿ͕
ăƐϬϵ͗ϯϬŚƐ͘

^ŽůŝĐŝƚŽŝŶĨŽƌŵĂƌŽŶŽŵĞĚŽ;ƐͿƐĞƌǀŝĚŽƌ;ĞƐͿĚŽMƌŐĆŽdĠĐŶŝĐŽ;KKd>ͿƋƵĞĨŝĐĂƌĄ;ĆŽͿƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů;ŝƐͿƉŽƌĂƵǆŝůŝĂƌ
ĞƐƚĞWƌĞŐŽĞŝƌŽŶĂĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĐŽŵĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŵşŶŝŵĂƐĨŝǆĂĚĂƐŶŽĞĚŝƚĂů͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕

Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | 1º Andar | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-4113








Ğ͗KW>/Ͳ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϰĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϬϵ͗Ϭϱ
WĂƌĂ͗KW>/Ͳ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐфůŝĐŝƚĂΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗s/^K>//dKWϭϭϬͬϮϬϭϵ
WƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͗ůƚĂ

WƌĞǌĂĚŽƐƐĞŶŚŽƌĞƐ͕

ŽŵƵŶŝĐĂŵŽƐƋƵĞũĄƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽƐŝƚĞKDWZ^Ed;ttt͘ĐŽŵƉƌĂƐŶĞƚ͘ŐŽǀ͘ďƌͿĞŶŽƐŝƚĞĚŽ^ĞŶĂĚŽ
ĨĞĚĞƌĂů;ttt͘ƐĞŶĂĚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͿ͕ŽĚŝƚĂůĚŽWƌĞŐĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵ͕ĚĞƐƚŝŶĂĚĂăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂ
ƉĂƌĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶŝĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŝƐŵſǀĞŝƐ;ǀŽǌĞĚĂĚŽƐͿ͕ŶĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ^DWĞ
^d&͕ĐŽŵŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĞůŚŽƐĐĞůƵůĂƌĞƐĞŵĐŽŵŽĚĂƚŽ͘

/ŶĨŽƌŵĂŵŽƐ͕ĂŝŶĚĂ͕ƋƵĞ͕ĐĂƐŽŚĂũĂƉĞĚŝĚŽƐĚĞĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞăůŝĐŝƚĂĕĆŽĞŵƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĞƐƚĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌ
ĞŶǀŝĂĚŽƐĂŽWƌĞŐŽĞŝƌŽĞŵĂƚĠϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐĂŶƚĞƐĚĂĚĂƚĂĨŝǆĂĚĂƉĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂ͕
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞůŽĞŶĚĞƌĞĕŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽůŝĐŝƚĂΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌ͕ĂƚĠĂƐϭϳŚ͕ŶŽŚŽƌĄƌŝŽĚĞƌĂƐşůŝĂͲ&͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕

Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713



ĐŽƉĞůŝΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌ
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“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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9LFWRU$JXLDU-DUGLPGH$PRULP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
&F
$VVXQWR

0iUFLR5RGULJR*XHUUD5HLV
TXDUWDIHLUDGHGH]HPEURGH
9LFWRU$JXLDU-DUGLPGH$PRULP
/XL]$QWRQLR7RUUHV&DUYDOKR&DVVLR0XULOR5RFKD&KDUOHV%DUERVD2OLYHLUD
5(63(Q$QiOLVHGHGRFXPHQWDomR 7(/()Ñ1,&$%5$6,/6$

WƌĞǌĂĚŽsŝĐƚŽƌ͕

ŵƋƵĞƉĞƐĞĂƌĞĚĂĕĆŽŽƌŝŐŝŶĂůĚŽƉƌŽũĞƚŽďĄƐŝĐŽŶĆŽƉƌĞǀĞƌŽ͞Kh͕͟ŽƋƵĞǀĂůĞĠŽƋƵĞĞƐƚĄŶŽĞĚŝƚĂů͘ĚĞŵĂŝƐ͕
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƐăĠƉŽĐĂĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞƉƌĞĕŽƐ;d^dĞ^d:ͿĨŝƌŵĂĚŽƐĐŽŵĂdĞůĞĨŽŶŝĐĂ;s/sKͿ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂŵĂ
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽ>/͘

ŵƐƵŵĂ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂĂƚĞŶĚĞăƐƋƵĂůŝĨŝĐĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐ͘

ƚƚ͘

DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ

^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͲ^WdZͲKKd>Ͳ^dDK
ŚĞĨĞĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ
ĚŝĨşĐŝŽ^ĞŶĂĚŽƌŶƚƀŶŝŽ&ĂƌŝĂƐͮůŽĐŽϭϯ
ϳϬϭϲϱͲϵϬϬƌĂƐşůŝĂͲ&
dĞůĞĨŽŶĞ͗нϱϱ;ϲϭͿϯϯϬϯͲϭϮϮϮ








͞ŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌ͕ƉĞŶƐĞĞŵƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵŽDĞŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘͟



Ğ͗sŝĐƚŽƌŐƵŝĂƌ:ĂƌĚŝŵĚĞŵŽƌŝŵ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϱ͗Ϭϳ
WĂƌĂ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐфŵĂƌĐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
Đ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐ
ĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗Z^͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ;d>&NE/Z^/>^ͬͿ

WƌĞǌĂĚŽDĄƌĐŝŽ͕

ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĂƚĞƐƚĂĚŽĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂ͕ĂĂůşŶĞĂ͞Ă͟ĚŽŝƚĞŵϭϯ͘ϯ͘ϭϮĚŽĞĚŝƚĂůĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ^ĞƌǀŝĕŽDſǀĞůWĞƐƐŽĂů;^DWͿ͞ŶĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐůŽĐĂů͕ůŽŶŐĂĚŝƐƚąŶĐŝĂŶĂĐŝŽŶĂů;>EͿ
ĞͬŽƵůŽŶŐĂĚŝƐƚąŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;>/Ϳ͘͟

ƐƐŝŵ͕ĂŽƵƚŝůŝǌĂƌĂĐŽŶũƵŶĕĆŽĂůƚĞƌĂƚŝǀĂ͞Kh͕͟ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞƋƵĞĂd>&NE/ĞƐŐŽƚĂƌŝĂĂĞǆŝŐġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂƚĆŽ
ƐŽŵĞŶƚĞĂŽĐŽŵƉƌŽǀĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞůŝŐĂĕĆŽĚŽƚŝƉŽ>E͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
Victor Aguiar Jardim de Amorim
Pregoeiro do Senado Federal
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3102
victorja@senado.gov.br
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“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”



Ğ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϰ͗Ϭϵ
WĂƌĂ͗sŝĐƚŽƌŐƵŝĂƌ:ĂƌĚŝŵĚĞŵŽƌŝŵфs/dKZ:ΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
Đ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐ
ĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗Z^͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ;d>&NE/Z^/>^ͬͿ
WƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͗ůƚĂ

WƌĞǌĂĚŽsŝĐƚŽƌ͕

ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽŽĞͲŵĂŝůĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŵĂŝƐĚƵĂƐŽďƐĞƌǀĂĕƁĞƐ͗

ϭͿ YƵĂŶƚŽĂŽƐĂƚĞƐƚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕Ɛ͘ŵ͘ũ͕͘ŶĞŶŚƵŵĚĞůĞƐĂƚĞƐƚĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞ>ŽŶŐĂŝƐƚąŶĐŝĂ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;>/Ϳ͖
ϮͿ dĞƌŵŽĚĞƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĐŽŶĐĞĚŝĚŽƉĞůĂŶĂƚĞůĞƐƚĄK<͘

ƚƚ͘

DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ

^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͲ^WdZͲKKd>Ͳ^dDK
ŚĞĨĞĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ
ĚŝĨşĐŝŽ^ĞŶĂĚŽƌŶƚƀŶŝŽ&ĂƌŝĂƐͮůŽĐŽϭϯ
ϳϬϭϲϱͲϵϬϬƌĂƐşůŝĂͲ&
dĞůĞĨŽŶĞ͗нϱϱ;ϲϭͿϯϯϬϯͲϭϮϮϮ








͞ŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌ͕ƉĞŶƐĞĞŵƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵŽDĞŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘͟



Ğ͗sŝĐƚŽƌŐƵŝĂƌ:ĂƌĚŝŵĚĞŵŽƌŝŵ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϭ͗ϯϰ
WĂƌĂ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐфŵĂƌĐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
Đ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐ
ĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ;d>&NE/Z^/>^ͬͿ
WƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͗ůƚĂ

WƌĞǌĂĚŽDĄƌĐŝŽ͕

^ĞŐƵĞƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂĚĂd>&NE/Z^/>^͕ͬǀĞŶĐĞĚŽƌĂĚĂ
ĨĂƐĞĚĞůĂŶĐĞƐĚŽWŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞ͕ƉĂƌĂŽƐ/dE^ϰ͕ϱ͕ϲĞϳ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐůŝŐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂŽĨĞƌƚŽƵŽǀĂůŽƌĚĞZΨ
Ϭ͕ϬϬ͕ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘ϰϰ͕ΑϯǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϲͬϭϵϵϯ͕ƋƵĞĂůŝĐŝƚĂŶƚĞƉĂƌĞĐĞƌĞŶƵŶĐŝĂƌăƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƚĂŝƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘ĞƚŽĚŽŵŽĚŽ͕Ăd>&KE/ĨŽŝŝŶƐƚĂĚĂĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂ
ƚĂŶƚŽ͘DĂƐƐĞƌŝĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƋƵĞĂKKd>ŵĞŝŶĨŽƌŵĂƐƐĞ͕ĞŵƌĂǌĆŽĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚŽ^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂů
;ƷůƚŝŵŽƐϯϬŵĞƐĞƐͿ͕ƋƵĂůƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞĨĞƚŝǀĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞůŝŐĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐϴϱϬ
ŵŝŶƵƚŽƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐƉĂƌĂϯϬŵĞƐĞƐ͘


ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ŐƵĂƌĚŽŽƉĂƌĞĐĞƌĐŽŶĐůƵƐŝǀŽĚĂKKd>ƉĂƌĂƐƵďƐŝĚŝĂƌĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞ
ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂEd>ĞŽƐĂƚĞƐƚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ;'hĞ
^^WͬD^Ϳ͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
Victor Aguiar Jardim de Amorim
Pregoeiro do Senado Federal
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3102
victorja@senado.gov.br











“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”



Ğ͗DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƚĞƌĕĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϬ͗ϱϭ
WĂƌĂ͗KW>/Ͳ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐфůŝĐŝƚĂΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐĂƌďŽƐĂ
KůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽdŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗Z^͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲ>ŝĐŝƚĂĕĆŽƉĂƌĂƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶŝĂ

WƌĞǌĂĚŽƐ͕

ƐƚĂƌĞŝĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽŽƉƌĞŐĆŽĞĂƉƚŽƉĂƌĂĂƵǆŝůŝĂƌŶŽƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘

ƚƚ

DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐ

^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͲ^WdZͲKKd>Ͳ^dDK
ŚĞĨĞĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ
ĚŝĨşĐŝŽ^ĞŶĂĚŽƌŶƚƀŶŝŽ&ĂƌŝĂƐͮůŽĐŽϭϯ
ϳϬϭϲϱͲϵϬϬƌĂƐşůŝĂͲ&
dĞůĞĨŽŶĞ͗нϱϱ;ϲϭͿϯϯϬϯͲϭϮϮϮ








͞ŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌ͕ƉĞŶƐĞĞŵƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵŽDĞŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘͟



Ğ͗KW>/Ͳ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐ
ŶǀŝĂĚĂĞŵ͗ƚĞƌĕĂͲĨĞŝƌĂ͕ϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵϭϬ͗ϯϭ
WĂƌĂ͗ĂƐƐŝŽDƵƌŝůŽZŽĐŚĂфĐĂƐƐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖ŚĂƌůĞƐĂƌďŽƐĂKůŝǀĞŝƌĂфĐŚĂƌůĞƐďΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖KƌůĂŶĚŽ
ĂƌŶĞŝƌŽ^ŝůǀĂфKZ>EKΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖DĄƌĐŝŽZŽĚƌŝŐŽ'ƵĞƌƌĂZĞŝƐфŵĂƌĐŝŽƌΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх͖>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽ
dŽƌƌĞƐĂƌǀĂůŚŽфůƵŝǌƚΛƐĞŶĂĚŽ͘ůĞŐ͘ďƌх
ƐƐƵŶƚŽ͗WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͲ>ŝĐŝƚĂĕĆŽƉĂƌĂƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶŝĂ
WƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͗ůƚĂ

WƌĞǌĂĚŽƐ͕

ZĞŝƚĞƌŽƋƵĞĂůŝĐŝƚĂĕĆŽƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶŝĂ;WŶǑϭϭϬͬϮϬϭϵͿƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĂŵĂŶŚĆ;ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϵͿ͕
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019

ANEXO 6
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL
PARA ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL DECLARAÇÃO

Eu, Maria Clara Poio Oliveira Bressan , portador do RG n.º 11.091.093-X e do
CPF n.º 032.954.408-08, na condição de representante legal da TELEFONICA
BRASIL S/A, inscrito(a) no CNPJ n.º 02.558.157/0001-62, declaro estar ciente
e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos, especialmente
com as condições para aceitação de garantia contratual previstas na minuta de
contrato. Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade segurogarantia no ramo FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência
das coberturas mínimas exigidas na minuta do contrato, as quais, em razão do
regime jurídico do contrato administrativo, não se restringem aos termos
estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA

Eu, Maria Clara Poio Oliveira Bressan , portador do RG n.º 11.091.093-X e do
CPF n.º 032.954.408-08, na condição de representante legal da TELEFONICA
BRASIL S/A, interessado em participar do Pregão Eletrônico n.º 110/2019,
DECLARO que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe
havia sido facultada.
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços,
prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou
reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou
informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

São Paulo, 18 de dezembro de 2019




 
    !"
#$%&'(!!)!%(
*+,"-)). .(



ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181709/2019-97

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C90FA8CD0033724C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)





)2/+$



$'LUHWRULDGH

GH

GR D &RPDUFD

GH

3DXOR

&(57,),&$
(
TXH
SHVTXLVDQGR
RV
UHJLVWURV
GH
GH3(','26
'(
&21&25'$7$6
-8',&,$,6((;75$-8',&,$,6
DQWHULRUHVD
YHULILFRX1$'$&2167$5
%5$6,/
6$

&13-

FRQIRUPH

FRQVWDQWH
GR
SHGLGR
GH

(VWD
DSRQWD
RUGLQDULDPHQWH
RV
SURFHVVRV
HP
TXH
D
SHVVRD
FXMR
QRPH
IRL
DSRQWDGRVRVIHLWRVFRP
HP
SHVTXLVDGRILJXUDFRPRDXWRU D 
FDGDVWUDGRVQRVLVWHPDLQIRUPDWL]DGRUHIHUHQWHVDWRGDVDV&RPDUFDV)RURV5HJLRQDLVH'LVWULWDLV
$GDWDGH
(VWD
*UDXGH5HFXUVR

GHFDGD&RPDUFD)RURSRGHVHUYHULILFDGDQR&RPXQLFDGR
FRQVLGHUDRVIHLWRV

QD

PHVPRTXHHVWHMDPHP

H[LVWH
FRP
TXDOTXHU
RXWUD
EDVH
GH
GDGRV
GH
RX
FRP
D
62&,$/FRPR&3)&13-$
5HFHLWD)HGHUDOTXHYHULILTXHDLGHQWLGDGHGR
GRVGDGRVSHVVRDLVIRUQHFLGRVSHORSHVTXLVDGR GHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGR

ILOLDLVH

$

HPQRPHGHSHVVRD
DSRQWDUIHLWRVGH

FRQVLGHUDRVSURFHVVRVUHIHUHQWHV PDWUL]H
TXDOLILFDGRVFRPWLSRVHPSUHVDULDLVGLIHUHQWHV



ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

0120323401

56789*+,696-8.+/+0-87128-37458

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

STUVWXYUTZ
[TZ\]WZT+W^_YU`abcTZ+ZYdUT+ZTUVWXYUTZe+fghZ+a+iY^Z]jkal+ijW\]T+ZYdUT+Y+^Y`T+gaUa+XTkajmTZ+XY+ZTUVWXYUe
CDEFC+HIJKLM+5DMKNIO+,PFIPD
En74>.*
55:>8op*
J*:8op*
SY`T^kT+iTXWXYZ
56.645*76
K8:68*-58
I126458.59896
5nA9*.*
,>7op*
fX`WZZqY+XTr
992AA28888
++a++
992AA28888
+

s61t>518-

uT^m]`+UTvWZkUY+T^iY^kUaXYe

666716789*7.6879-2:-87128-674582-;216-<59*-6127*<8=4*71>.:87812?@7*A6BCDEFCGHIJKLMG5DMKNIOG,PFIPDQ@<574>.*BQ@15:>848*BQ@.*:848R 020

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

0120323401

56789*+,696-8.+/+0-87128-37458

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

TUVWXYZVU[
\U[]^X[U+X_`ZVabcdU[+[ZeVU+[UVWXYZVU[f+ghi[+b+jZ_[^klbm+jkX]^U+[ZeVU+Z+_ZaU+hbVb+YUlbknU[+YZ+[UVWXYZVf
CDEFG+DGIDJKG+LMNOENG+IE+GPJQE
Qo74>.*
55:>8pq*
P*:8pq*
TZaU_lU+jUYXYZ[
56.645*76
N8:68*-58
E126458.59896
5oA9*.*
,>7pq*
gYaX[[rZ+YUs
992AA28888
++b++
992AA28888
+

L61t>518-

uU_n^a+VUvX[lVZ+U_jZ_lVbYZf

666716789*7.6879-2:-87128-674582-;216-<59*-6127*<8=4*71>.:87812?@7*A6BCDEFGHDGIDJKGHLMNOENGHIEHGPJQEJDMR@<574>.*BR@15:>848*S 020

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)



ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.181709/2019-97 - 00100.181709/2019-97-1 (ANEXO: 001)

&HUWLGmR1HJDWLYD
&HUWLILFR TXH QHVWD GDWD  jV   12 &2167$ QR &DGDVWUR
1DFLRQDO GH &RQGHQDo}HV &tYHLV SRU $WR GH ,PSURELGDGH $GPLQLVWUDWLYD H
,QHOHJLELOLGDGHUHJLVWURVGHFRQGHQDomRFRPWUkQVLWRHPMXOJDGRRXVDQomRDWLYD
TXDQWRDR&13-Q

$FRQGHQDomRSRUDWRVGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDQmRLPSOLFDDXWRPiWLFRHQHFHVViULRUHFRQKHFLPHQWRGD
LQHOHJLELOLGDGHGRFRQGHQDGR
3DUDFRQVXOWDVVREUHLQHOHJLELOLGDGHDFHVVHSRUWDOGR76(HPKWWSGLYXOJDFDQGFRQWDVWVHMXVEU

(VWDFHUWLGmRpH[SHGLGDJUDWXLWDPHQWH6XDDXWHQWLFLGDGHSRGHVHUSRUPHLRGRQ~PHURGHFRQWUROH
')$$$&QRVHJXLQWHHQGHUHoRKWWSVZZZFQMMXVEULPSURELGDGHBDGPDXWHQWLFDUBFHUWLGDRSKS

*HUDGRHPDV

&216(/+21$&,21$/'(-867,d$

3iJLQD

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 187756760033724A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.181875/2019-93

Secretaria de Administração de Contratações
Comissão Permanente de Licitação – COPELI
Serviço de Instrução Processual - SEINPLP
Destinatário:
ILANA TROMBKA
Diretora-Geral do Senado Federal
Assunto: Pregão Eletrônico nº 110/2019
Processo nº 00200.016729/2018-89

Senhora Diretora-Geral,
Tratam os autos de contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a
partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, objeto do Pregão Eletrônico nº 110/2019.
De ordem do Sr. Pregoeiro Victor Aguiar Jardim de Amorim nos termos do Anexo V do
Ato da Comissão Diretora nº 17/2015 e do art. 44, X, do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015, submetemos
os autos a Vossa Senhoria a fim de que sejam avaliadas a conveniência e a necessidade de homologação
da licitação em epígrafe, devidamente ADJUDICADA1 pelo Pregoeiro, no valor total de R$
2.487.570,00 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos e setenta reais).
Cumpre-nos informar que consta do presente processo informação de disponibilidade
orçamentária2 para fazer face a despesa, autorização do certame3 e da despesa4, edital publicado5, extrato
de aviso publicado no DOU6 e Atas do Pregão7.
Listamos abaixo a empresa vencedora do certame:
NUP do formulário de habilitação
Grupo

Nome da empresa

Valor adjudicado

(proposta de preço e documentos que
atestam a qualificação da empresa)

1

TELEFONICA BRASIL S.A.

R$ 2.487.570,00

00100.181709/2019-97

Impende destacar que o instrumento convocatório não traz a obrigatoriedade de
apresentação de originais, ficando a licitante responsável pela veracidade e autenticidade dos
1

NUP 00100.181760/2019-07, fls. 16/19 - Termo de Adjudicação
NUP 00100.158780/2019-76 – Disponibilidade orçamentária
3
NUP 00100.170657/2019-23 – Autorização do certame
4
NUP 00100.163601/2019-12 – Autorização da despesa
5
NUP 00100.172123/2019-31 - Edital publicado
6
NUP 00100.173207/2019-92 - Extrato de publicação no DOU
7
NUP 00100.181760/2019-07 - Atas do Pregão (Ata de realização, resultado por fornecedor, classificações e
termo de adjudicação).
2
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Secretaria de Administração de Contratações
Comissão Permanente de Licitação – COPELI
Serviço de Instrução Processual - SEINPLP
documentos remetidos via sistema.

Contudo, havendo dúvida razoável, o Pregoeiro, a qualquer

momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos
apresentados durante o certame.
Esclarecemos, por oportuno, que os documentos emitidos eletronicamente foram
conferidos e autenticados pelo pregoeiro, em seus respectivos sites, durante a sessão pública de
realização do certame, assim como as certidões cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF.
Em atenção ao disposto no Acórdão TCU nº 754/2015-Plenário8, no que concerne às
condutas perpetradas durante a licitação que, hipoteticamente, poderiam incidir no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, informamos que não houve situação que justificasse a necessidade de comunicação ao
SEINPE/COPLAC para deflagração de procedimento administrativo destinado à eventual aplicação de
penalidade por parte da DIRECON.
Cumpre esclarecer que, em atenção ao advento do Decreto Federal nº 10.024/2019 (que
revogou o Decreto Federal nº 5.450/2005), resta afastada a obrigatoriedade de publicação do aviso de
licitação em jornal particular dos pregões realizados na forma eletrônica, considerando que o referido
Decreto nº 10.024, em seu art. 20, não estabelece tal obrigatoriedade, como fizera anteriormente o art.
17 do revogado Decreto nº 5.450/2005. A bem da verdade, a própria Lei nº 10.520/2002, no inciso I do
art. 4º, ao dispor sobre a publicação dos avisos de licitação, estabelece que a veiculação do aviso em
jornais particulares somente se dará "conforme o vulto da licitação [...], nos termos do regulamento de
que trata o art. 2º". Assim, ao contrário do que foi praticado no art. 17 do Decreto nº 5.450/2005, o
Decreto nº 10.024/2019, ao não estabelecer a gradação de “vulto da licitação”, em termos práticos,
afastou a obrigatoriedade de publicação do aviso em jornal particular, mantendo apenas a necessidade

8

[...]
9.5.1. orientem os gestores das áreas responsáveis por conduzir licitações, inclusive os dos órgãos sob seu controle
de atuação administrativa e financeira, para que autuem processo administrativo com vistas à apenação das
empresas que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 e alertem-nos de
que tal dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas
também ao procedimento licitatório e à execução da avença;
9.5.2. divulguem que estão sujeitos a sanções os responsáveis por licitações que não observarem a orientação do
item 9.5.1 deste acórdão;
[...]
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de veiculação do aviso no Diário Oficial da União9. Ademais, ainda que adotada uma postura
hermenêutica mais conservadora, se valendo da definição de “licitação de grande vulto” de que trata o
inciso V do art. 6º da Lei nº 8.666/1993 como aplicação analógica para verificar a necessidade de
publicação do aviso em jornal particular, a incidência da hipótese somente ocorreria em casos nos quais
o valor estimado do pregão eletrônico fosse igual ou superior a R$ 82.500.000,00, o que,
definitivamente, não ocorre com o certame em análise.
Ressaltamos que a homologação do certame deverá ser realizada no âmbito do sistema
COMPRASNET.
Por fim, informamos que foi cadastrada no sistema GESCON a pré-avença com o número
2114, a qual aguarda autorização, no caso de homologação do certame em referência.
Brasília, 19 de dezembro de 2019.
(assinado eletronicamente)
SUZANA MARTINS MENDES
Chefe do Serviço Instrução Processual

Nesse sentido, vide as considerações do Advogado da União, Ronny Charles Lopes de Torres: “[...] adequandose à modernidade e objetivando a redução de custos desnecessários, o novo Decreto do Pregão Eletrônico deixa
de fazer alusão à necessidade de publicação em jornal de grande circulação. Importante frisar que esta opção é
legítima e admitida pelo legislador, uma vez que a Lei nº 10.520/2002, como já registrado, exige como
obrigatória apenas a publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado [...] Pois bem, agindo de
acordo com a Lei, o novo regulamento federal do pregão eletrônico faz alusão à publicação, apenas, no Diário
Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação, opção legítima,
que respeita o comando legal sem de forma alguma descambar para além dos limites definidos pelo legislador,
atendendo ao que a obra de Hartmut Maurer denomina como princípio da primazia da lei e da reserva de lei
(Derecho Administrativo: parte generale - traducción coordinada por Gabriel Doménech Pascual - Madrid;
Marcial Pons, 2011. p. 149-152). Nesta feita, dentro do legítimo espectro admitido ao exercício do poder
regulamentar, houve a definição pela exigência de publicidade dos editais de licitação na modalidade pregão,
apenas, no Diário Oficial da União e sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação
[...]" (TORRES, Ronny Charles Lopes de. O pregão eletrônico e a (não) publicação do edital em jornais de grande
circulação.
Trecho
disponível
em:
<https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=baa88e5b78f76431bf138d49083ee0a8>).
9
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Diretoria-Geral

Processo nº 00200.016729/2018-89
Assunto: Homologação de Pregão Eletrônico n°
110/2019. Autorização da despesa.

Senhora Diretora-Geral,

Cuidam os presentes autos de proposta de homologação de Pregão Eletrônico, conforme as
informações a seguir:

Objeto

Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais
móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos
celulares em comodato.

Pregão Eletrônico nº
Edital
Publicação no DOU
Autorização para licitar
Ata/Termo de Adjudicação

110/2019
00100.124747/2019-42
00100.125924/2019-16
00100.116062/2019-22 e 00100.119464/2019-89
00100.181760/2019-07

Houve ocorrência de condutas atípicas que justificam a abertura de procedimento administrativo para
apuração e aplicação de penalidades?
Grupo/Item
1

Licitante Vencedor
TELEFONICA BRASIL S.A.

Habilitação/Proposta
00100.181709/2019-97
Total:

Não

Valor (R$)
R$2.487.570,00
R$2.487.570,00

Nos termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico e do Termo de Adjudicação supra, o
Senhor Pregoeiro adjudicou o objeto do certame à(s) licitante(s) vencedora(s).
Por meio de despacho NUP 00100.181875/2019-93, a COPELI encaminhou os autos, para
homologação do certame, informando ainda que há pré-empenho, assegurando a disponibilidade
orçamentária e que os documentos eletrônicos e certidões do SICAF foram conferidos e autenticados.
Foi destacado que o instrumento convocatório não traz a obrigatoriedade de apresentação de originais,
ficando a licitante responsável pela veracidade e autenticidade dos documentos remetidos via sistema.
Contudo, havendo dúvida razoável, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos apresentados durante o certame.
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Ante o exposto, com fundamento nos incisos III e V do art. 9º do Anexo V do Regulamento
Administrativo do Senado Federal (RASF), consolidado pela RSF nº 13/2018, recomenda-se acolher
a proposição da COPELI para HOMOLOGAÇÃO do resultado Pregão Eletrônico ora em exame, tanto
no âmbito do sistema COMPRASNET quanto no dos presentes autos, bem como para
AUTORIZAÇÃO da despesa.
À consideração de Vossa Senhoria.

ATDGER, 20 de dezembro de 2019.

Conferente:
(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Guilherme Ferreira da Costa
Assessor Técnico

Tahmineh Maria Shokranian De Mello
Assessora Técnica

De acordo. Considerando a informação técnica e as informações e documentos
carreados aos autos, e com amparo nos incisos III e V do art. 9º do Anexo V
do RASF, consolidado pela RSF nº 13/2018, passo a decidir:
1. HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 110/2019, no âmbito
dos presentes autos e no do sistema COMPRASNET;
2. AUTORIZO a despesa no valor global de R$2.487.570,00 (dois milhões,
quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta reais), bem como a
emissão das respectivas notas de empenhos em favor da(s) empresa(s)
vencedora(s).

Encaminhem-se os autos sucessivamente à SAFIN e à SADCON, para as
demais providências das respectivas alçadas.

Diretoria-Geral, 20 de dezembro de 2019.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL
N O T A

D E

E M P E N H O
PAGINA:

EMISSAO
EMITENTE
CNPJ
ENDERECO
MUNICIPIO

:
:
:
:
:

1

23Dez19 NUMERO: 2019NE002380 ESPECIE: ORIGINAL
020001/00001 - SENADO FEDERAL
00530279/0001-15 FONE: (061) 3303-4141/3303-4000/3303-4036/3303-3
SENADO FEDERAL - ANEXO I
PRACA DOS TRES PODERES.
9701 - BRASILIA
UF: DF CEP: 70165-900

CREDOR
: 02558157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ENDERECO
: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRININ. 1376
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO
UF: SP CEP: 04571-936
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
CONTRATO NOVO. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (VOZ E DADOS)
AUTORIZACAO 00100.182511/2019-21 DIVERGINDO EDITAL/TR/PB E NOTA DE EMPENHO PRE
VALECERA O PRIMEIRO. [00200.016729/2018-89]

CLASS : 1 02101 01031055140615664 084390 0100000000 339040 020020
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520
INCISO:
PROCESSO: 00200.016729/2018-89
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL
:
REFERENCIA: ART01
LEI10520/02
NUM. ORIG.:
VALOR ORIGINAL :
22.111,73
VINTE E DOIS MIL, CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS****************
******************************************************************************
******************************************************************************
******************************************************************************
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
ND: 339040 SUBITEM: 14 -TEL FIXA E MOV - PAC COM DADOS
SEQ.: 1
QUANTIDADE:
1 VALOR UNITARIO:
VALOR DO SEQ. :

22.111,73
22.111,73

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA, A PARTIR DE
TERMINAIS MOVEIS (VOZ E DADOS), NAS MODALIDADES SMP E STFC, COM O FORNECIMENTO
DE APARELHOS CELULARES EM COMODATO, DURANTE 30 MESES CONSECUTIVOS.
T O T A L

:

22.111,73

----------------------------WANDERLEY RABELO DA SILVA
ORDENADOR

----------------------------FERNANDO ALVARO L. RINCON
GESTOR FINANCEIRO

----------------------------MARCIO TANCREDI
ORDENADOR SUBSTITUTO

----------------------------RAFAEL F. SANTOS PRESTES
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO
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SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle

Anexos:

SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle
quinta-feira, 26 de dezembro de 2019 19:34
'maria.bressan@telefonica.com'; 'carlos.kato@telefonica.com'
SPATR - Almoxarifado Central; COOTELE - Coordenação de Telecomunicações
SENADO FEDERAL - COMUNICADO PARA ASSINATURA DE CONTRATO TELEFÔNICA BRASIL S.A.
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Prioridade:

Alta

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Sinalizador de acompanhamento:
Data de conclusão:
Status do sinalizador:

Acompanhar
quinta-feira, 2 de janeiro de 2020 10:30
Sinalizada
Regina

Categorias:
Controle:
Controle

Destinatário

Entrega

'maria.bressan@telefonica.com'
'carlos.kato@telefonica.com'
SPATR - Almoxarifado Central

Entregue: 26/12/2019 19:34

COOTELE - Coordenação de Telecomunicações

Entregue: 26/12/2019 19:34

COMUNICADO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
Brasília, 26 de dezembro de 2019.
Processo: 00200.016729/2018-89
Empresa: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP
CEP: 04.571-936
Telefone: (11) 9-9626-8400
E-mail: maria.bressan@telefonica.com / carlos.kato@telefonica.com
A/C: Srs. FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES e WELLINGTON XAVIER COSTA
Prezados Senhores,
Comunicamos que nesta data estamos enviando para assinatura, por e-mail, em formato PDF, a minuta
do Contrato, que tem como objeto prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato,
durante 30 (trinta) meses consecutivos, para assinatura do representante legal, de acordo com os termos do
Item 17.1, do Capítulo XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO, do Edital do Pregão Eletrônico nº
110/2019. (OBS: CASO OS REPRESENTANTES DA EMPRESA TENHAM O CERTIFICADO
DIGITAL - ICP BRASIL, favor nos comunicar antes de assinar o Contrato).
Quanto à assinatura da minuta do contrato em questão, vale salientar os termos do Item 18.1 –
do Capítulo XVIII – DAS PENALIDADES, do referido Edital, cujo texto transcrevemos a seguir:
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18.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1, ficará
sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento desse
procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.
Solicitamos que a mesma seja impressa em (02) duas vias que devem ser rubricadas,
assinadas, NÃO DATADAS, e devolvidas, sem firma reconhecida.
Após assinatura, encaminhar as duas vias originais SOMENTE ao SEPCO Serviço de Planejamento e
Controle - Endereço: Via N2, Bloco de Apoio 16, salas 12 e 13 (mezanino), Senado Federal - Brasília –
DF - CEP: 70165-900.
Em caso de alteração dos dados, favor nos comunicar para que possamos providenciar no documento
original.
Em hipótese alguma as minutas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do Senado
Federal.
* PARA GARANTIA DAS PARTES É OBRIGATÓRIO A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTE
E-MAIL *
sepco@senado.gov.br

Atenciosamente,
José Olivar Campos da Silva
Chefe do SEPCO

Regina Martins
SADCON/COPLAC/SEPCO
Via N2, Bloco de Apoio 16, salas 12 e 13(mezanino)
70165-900 – Brasília – DF
Senado Federal
Telefone: +55(61)3303-3134 – 3303-1423
Caso Vossa Senhoria tenha interesse em acessar o estacionamento da SADCON com seu veículo, favor enviar mensagem
eletrônica para o e-mail SEPCO@senado.gov.br, com 24 horas de antecedência do seu comparecimento para a retirada do
documento, informando NOME, RG e PLACA DO VEÍCULO.
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
02.558.157/0001-62
Razão Social:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Consta
Nada Consta
Nada Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

Emitido em: 26/12/2019 19:02
CPF: 563.683.301-63
Nome: REGINA ROSA MARTINS

09/03/2020
02/01/2020
06/06/2020
02/06/2020
29/01/2020

31/05/2020
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ:
02.558.157/0001-62
Razão Social:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
90002 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
19/04/2016
0000452362016
Número do Contrato: 28/2012
Inexecução parcial do Contrato n. 28/2012.

Ocorrência 2:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC
11/02/2015
0002772-46.2014
Número do Contrato: 61/2010
DECIDO aplicar à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A a penalidade de
Advertência, com base no item 13.2, inciso I do instrumento contratual e no
artigo 87, inciso I, da Lei n. 8.666/93

Ocorrência 3:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
15/03/2019
0002937-55.2016
Número do Contrato: 05.012.10.2014
Aplicação da sanção administrativa de advertência à empresa TELEFÔNICA
BRASIL S/A., com fulcro no item 2.1 da Cláusula Décima Quinta do Contrato
c/c art. 87, I, da Lei n° 8.666/93.
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Relatório de Ocorrências
Ocorrência 4:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
90029 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
20/09/2016
0010176-16.2016.4
Número do Contrato: 04.013.10.2013
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região resolve aplicar à Telefônica Brasil
S/A., a sanção de ADVERTÊNCIA, com fundamento no artigo 87, inciso I, da
Lei nº 8.666/93 e no subitem 2.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato. A
penalidade é resultado do descumprimento do item 4 da Cláusula Quinta e
subitem 2.1 da Cláusula Sexta do Contrato, ocorrida no Contrato nº
04.013.10.2013, mediante
Processo Administrativo de Penalidade nº 0010176-16.2016.4.03.8000.

Ocorrência 5:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
370003 - COORD. GERAL, DE LIC. CONT. E DOC/DGI/SE/CGU
18/07/2018
00190107259201828
Número do Contrato: 21/2014
descumprimento da Cláusula Terceira do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº
21/2014 e Art. 56 da Lei no 8.666, de 1993

Ocorrência 6:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
26/05/2015
007527/2015-74
Número do Contrato: 35/2011
Por ordem da Ilustríssima Diretora Regional foi aplicada a penalidade de
advertência formal com base no descumprimento da obrigação prevista no
parágrafo primeiro, da cláusula nona do contrato 35/2011.

Ocorrência 7:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
240224 - CENTR.NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESAST.NATURAIS
27/10/2017
01250.048498/2017
Número do Contrato: 4/2017
Ensejar o retardamento da execução do objeto (subitens 21.1 e 21.1.2 do Termo
de Referência - Anexo I do Edital de PE nº 27/2016)
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Relatório de Ocorrências
Ocorrência 8:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
423002 - INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS/DF
08/03/2019
01415000564201951
Número do Contrato: 29/2014
Descumprimental parcial de obrigação contratual.

Ocorrência 9:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
423002 - INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS/DF
21/05/2018
01415011041201779
Número do Contrato: 29/2014
inexecução parcial do contrato.

Ocorrência 10:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
343028 - CENTRO LUCIO COSTA
13/08/2014
01458.004479/2010
Número do Contrato: 01/2011
Não atendimento à clausula segunda itens a e y do contrato 01/2011 após
reiteradas solicitações.

Ocorrência 11:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
18/08/2014
015175/2014-40
Número do Contrato: 11/2014
Penalidade de advertência formal, determinada pela Ilma. Diretora Regional,
no uso das atribuições designadas pela Portaria 068/2013, nos termos da
cláusula décima quarta, 14.1, "a", do contrato nº 11/2014 e no art. 87, inciso I
da lei nº 8666/93, por atraso na entrega.
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Relatório de Ocorrências
Ocorrência 12:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
440075 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
03/02/2015
02209018625201421
Número do Contrato: 28/2014
O Serviço Florestal Brasileiro resolve aplicar à empresa Telefônica Brasil S/A,
CNPJ:02.558.157/0001-62, a penalidade de advertência, com base no Art. 87,
inciso I da Lei nº 8666/93. A penalidade é resultado de apuração de
irregularidades ocorridas quanto ao atraso no início de prestação dos serviços
contratados por meio do Contrato Administrativo Nº 28/2014, constante do
processo administrativo nº 02209.018625/2014-21.

Ocorrência 13:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
803010 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA
08/07/2014
02493-2013
Número do Contrato: 51924
Contrato RG nº 51924/2014- Mediante o Ofício SERPRO/SUPGL/GLBSA
019553/2014, de 04/07/2014, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultar ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de ADVERTÊNCIA, em função das constantes
reclamações de falta de sinal nas instalações do SERPRO Brasília, o que afeta a
clausula 2.2.2 do contrato mencionado.

Ocorrência 14:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
22/01/2015
042367/2014-29
Número do Contrato: 11/2014
Penalidade determinada pela Ilma. Diretora Regional, no uso das atribuições
designadas pela Portaria 068/2013, com fundamento na cláusula quarta, item
14.1, alínea "a", do contrato nº 11/2014, por inexecução parcial do contrato.

Ocorrência 15:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
160410 - 4 BATALHAO LOGISTICO EM SANTA MARIA/RS
08/08/2016
07438722844201647
Número do Contrato: PA 15/2016
Desconformidade com valores cobrados nas tarifas mensais, referente a
prestação dos serviços especificados no empenho sob nº 2014NE800448 - SRP
02/2014.
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Ocorrência 16:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
09/10/2007
08132138/2007
APLICAçãO DE PENALIDADE DE ADVERTêNCIA, PREVISTA NA ALíNEA
"A" DACLáUSULA DéCIMA PRIMEIRA, DO CONTRATO Nº 13/2006, POR
DESCUMPRIMENTODA OBRIGAçãO RELATIVA AO PRAZO DE INíCIO
DA PRESTAçãO DOS SERVIçOS,PREVISTO NA CLáUSULA SEGUNDA, BEM
COMO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAçãORELATIVA
AO
FATURAMENTO MENSAL, PREVISTA NA CLáUSULA SéTIMA, "CAPUT"E
PARáGRAFO úNICO

Ocorrência 17:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
201014 - BANCO NACIONAL DE DESENVOL.ECONOMICO E SOCIAL
27/10/2008
0814012622007
O BNDES COMUNICA QUE, POR DECISÃO DO SR CHEFE DO
DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PROFERIDA EM
07/10/2008,
FOI
APLICADAA
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
ADVERTENCIA À CONTRATADA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO
S/A - TELESP, PELOS TRANSTORNOS QUE VEM CAUSANDO AO BNDES
DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Ocorrência 18:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200009 - MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS
08/11/2019
08191009093201615
Número do Contrato: 043/SG/MPDFT/2017
O MPDFT, DE ACORDO COM O PARECER Nº 462/2019 –
ALICON/CONJUR/SG, APLICOU À EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A,
A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DA NÃO
APRESENTAÇÃO
DA
GARANTIA
NO
PRAZO
CONTRATUAL,
CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA DO 3º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/SG/MPDFT/2017, COM AMPARO NA
CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO SEGUNDO, I, DO AJUSTE ORIGINAL E
ARTIGO 87, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93.
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Ocorrência 19:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200009 - MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS
22/07/2019
08191069313201911
Número do Contrato: 043/SG/MPDFT/2017
O MPDFT, de acordo com o Parecer 278/2019 – Alicon/Conjur/SG, tendo em
vista os fatos noticiados nos autos do processo, e, em especial, considerando a
manifestação da Assessoria de Contratos e Convênios, aplicou a penalidade de
ADVERTÊNCIA em desfavor da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A., em
decorrência da não apresentação da garantia no prazo contratual, conforme
disposto na Cláusula Quarta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº
043/SG/MPDFT/2017, com amparo na Cláusula Nona, Parágrafo Segundo, I,
do ajuste original e artigo 87, inciso I da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 20:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200114 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-BA
11/05/2018
08655040094201713
Número do Contrato: 23/2014
Descumprimento com fundamento nos itens 4.8.1, 11.1.1 e 11.2.1 do Contrato
Administrativo nº 23/2014

Ocorrência 21:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200117 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
05/04/2017
08658095457201647
Número do Contrato: 15/2016
Por incorrer em infração prevista no item 2.1. do contrato 15/2016 . "O prazo
de vigência do contrato será de 30 meses, sendo que os 3 primeiros meses será o
prazo máximo concedido à contratada para prover os recursos referentes à
instalação e ativação dos serviços contratados, e os 27 meses restantes para a
execução física e financeira do contrato".

Ocorrência 22:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200117 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
24/07/2018
08658.096128/2018
Número do Contrato: 15/2016
Com base nos itens 18.2 e 18.3. do Anexo I do Termo de Referência,
considerando que a pontuação não atingiu o limite de 2 pontos e que até o
momento o descumprimento não configurou prejuízo ao erário.
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Ocorrência 23:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200117 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
09/10/2018
08658.124237/2018
Número do Contrato: 15/2016
Com base nos itens 18.2 e 18.3. do Anexo I do Termo de Referência,
considerando que a pontuação não atingiu o limite de 2 pontos e que até o
momento o descumprimento não configurou prejuízo ao erário.

Ocorrência 24:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
218002 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS
15/09/2014
088/2011
Número do Contrato: EGPN-27/2011-0053/01
Aplicar à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, a
penalidade de ADVERTÊNCIA, pelo não cumprimento das obrigações
assumidas na Licitação nº 88/2011 e Contrato nº EGPN-27/2011-0053/01, com
base no art. 7º da Lei n° 10.520/02 e, subsidiariamente, nos incisos I e II do art.
87 da Lei nº 8.666/1993 e na Lei n° 9784/99, em solução ao Processo
Administrativo nº 002/2014.

Ocorrência 25:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
240003 - SECRETARIA DE RECEPCAO E APOIO _ RJ
29/11/2016
09003000133201515
Número do Contrato: 03/2016
Descumprimento de cláusula contratual

Ocorrência 26:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
90029 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
07/02/2012
095/2010-ATEC
Número do Contrato: 04.009.10.2008
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região comunica que, por decisão de sua
Diretoria-Geral, foi aplicada a pena de advertência, por conta de defeitos na
execução da avença, relacionados ao faturamento dos serviços (Processo de
Gestão Contratual nº 267/2007-DILI; Pregão Eletrônico nº 089/2007).
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Ocorrência 27:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
03/05/2016
1022-70.2016
Número do Contrato: 18/2015
A Diretora Geral, em exercício, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba,
considerando o contido no Processo SEI nº 1022-70.2016.6.15.8000 TRE-PB, em
decisão exarada por meio da Portaria nº 17/2016 TRE-PB/PTRE/DG/ASJUR,
aplicou contra a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, a penalidade de advertência nos termos do art. 7º da Lei nº
10.520/2002, do art. 87, I e II, da Lei nº 8.666/1993 e das Cláusulas Décima
Quinta e Décima Quarta do Contrato nº 18/2015.

Ocorrência 28:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
925019 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARANÁ
08/06/2015
13.546.308-6
Número do Contrato: 001/2015
Descumprimento ao Edital e Contrato, atraso na entrega dos aparelhos e
ativação das linhas e Chip's necessários para a portabilidade das linhas.

Ocorrência 29:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
11/03/2019
151-45.2019
Número do Contrato: 17/2016
Descumprimento de contrato pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. (itens "4.11" e
"5.6" do Termo de Referência - do Contrato nº 17/2016), em razão de não ter
osbervado os prazos relativos à troca de alguns aparelhos celulares, que
deveriam ter sido substituídos até abril de 2018, mas somente o foram no final
do mês de janeiro/2019

Ocorrência 30:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
399008 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
24/09/2014
15703/2013
Número do Contrato: C-SUPJUR 27/2014
Não apresentou seguro garantia até a presente data, não portabilizou 4 linhas e
não entregou 4 aparelhos telefônicos.
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Ocorrência 31:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
590001 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
23/02/2016
2.001748/2015-02
Número do Contrato: CNMP nº 18/2014
Sanção aplicada nos termos da Cláusula Décima Terceira, Paragrafo Terceiro,
Alínea "a", do Contrato CNMP nº 18/2014, tendo em vista o efetivo atraso da
entrega do objeto contratual.

Ocorrência 32:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
365001 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
10/10/2016
201500400
Número do Contrato: 2015004400
Descumprimento de obrigações constantes no termo de referência e no
instrumento contratual.

Ocorrência 33:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
20/07/2011
23006000212200989
Número do Contrato: 192009
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ABC - UFABC, RESOLVE APLICAR À EMPRESA
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, A
PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA COM BASE
NO PARÁGRAFO PRIMEIRO, ALÍNEA "A",
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 19/2009, PELO
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ELENCADOS NO CONTRATO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23006.000212/2009-89

Ocorrência 34:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
09/11/2010
230060003232007
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC RESOLVE,
APLICAR À EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. TELESP (CNPJ Nº. 02.558.157.0001-62) A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
DEVIDO À COBRANÇA IRREGULAR DAS CONTAS QUE CHEGAVAM A
UFABC.
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Ocorrência 35:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
13/01/2015
23006001227201260
Número do Contrato: 36/2013
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC RESOLVE, APLICAR À EMPRESA
TELEFÔNICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0001-62, A PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA COM FULCRO NA ALÍNEA "A", PARÁGRAFO PRIMEIRO,
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº. 36/2013, DEVIDO AO
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ELENCADOS NO REFERIDO
CONTRATO.

Ocorrência 36:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
07/05/2014
23006001227201260
Número do Contrato: 36/2013
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC RESOLVE, APLICAR À EMPRESA
TELEFÔNICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0001-62, A PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA COM FULCRO NA ALÍNEA "A", PARÁGRAFO PRIMEIRO,
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº. 36/2013, DEVIDO AO
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO SUBITEM 5.3.2.1
DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Ocorrência 37:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
04/02/2016
23065003921201641
Número do Contrato: 10/2012
Descumprimento do inciso II, da Cláusula Oitava, do Contrato 10/2012UFAL: Não recebimento e morosidade quanto à entrega de 06 (seis) novos
microchips institucionais (questão A) e por não fornecer e prestar suporte
técnico na praça de Maceió, bem como precariedade na manutenção dos
serviços contratados (questão B).
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Ocorrência 38:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
22/11/2016
23065034886201610
Número do Contrato: 10/2012
Descumprimento do Inciso I, da Cláusula Oitava do Contrato nº 10/2012,
"prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia,
07 (sete) dias da semana, durante todo o período de vigência do contrato...";
descumprimento dos Incisos II, III, VI, X, XI, XVII, bem como do parágrafo
segundo, da Cláusula Décima do referido contrato.

Ocorrência 39:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
152477 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIFESP
17/10/2017
23089045265201766
Número do Contrato: 75/2016
O Hospital Universitário da UNIFESP – inscrito no CNPJ nº 60.453.032/000840, notifica a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ nº
02.558.157/0001-62, por descumprimento dos itens 6.5 e 6.26 da Cláusula Sexta
do Contrato nº 75/2016.
Neste sentido, aplicamos advertência por escrito, com fundamento no art. 87,
inciso I da Lei 8.666/93 e do item 13.1. da Cláusula Décima Terceira do
Contrato nº 75/2016.

Ocorrência 40:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
02/10/2014
23205002154201401
Número do Contrato: CT 47/2013
Foram recebidas faturas com valores cobrados por minutos, superiores ao
estabelecido em contrato, sendo aberto protocolo para correção dos problemas,
contudo, sem êxito. Ademais, as linhas telefônicas foram bloqueadas por
aproximadamente 3 (três) horas. A empresa regularizou a situação após a
abertura de processo administrativo.
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Ocorrência 41:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
17/07/2019
2444/2019-06
Número do Contrato: 9/15; 18/16; 19/16; 20/16
"Restando, portanto, incontroversa a conduta irregular da empresa nas quatro
relações contratuais, com fundamento no item 10.1, alínea “a”, do Anexo I Termo de Referência, dos Contratos nº 9/2015, nº 18/2016, nº 19/2016 e nº
20/2016, bem como no artigo 87, I, da Lei 8.666/93, decido aplicar à
Telefônica Brasil S/A (Vivo), inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, as
seguintes penalidades: a) advertência formal, (...), referente ao contrato nº
09/2015; b) advertência formal, (...), referente ao contrato nº 18/2016; c)
advertência formal, (...), referente ao contrato nº 19/2016, e d) advertência
formal, (...), referente ao contrato nº 20/2016." Lucimar de Britto - Diretora
Regional.

Ocorrência 42:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/RJ
11/06/2014
25245020425201316
Número do Contrato: 004/2014
Aplica-se a penalidade de ADVERTÊNCIA por descumprimento dos subitens
4.1.6 e 4.1.19, da Cláusula Quarta do Contrato 004/2014.

Ocorrência 43:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
09/06/2014
25410001239/2014
Número do Contrato: 86/2013
Informamos que o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva,
através do Diretor Geral, Luiz Antônio Santini R. da Silva, resolveu aplicar a
Vivo S/A CNPJ:02.558.157/0001-62, a penalidade de advertência com base no
artigo 87, inciso I da Lei 8.666/93. A penalidade é resultado de fracasso nas
tentativas empreendidas pelo gestor do contrato de nº86/2013, em assegurar o
perfeito cumprimento de obrigações contratuais junto ao processo de licitação
nº25.410.001535/2013 através do processo de penalidade nº1239/2014.
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Ocorrência 44:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
253028 - COORD.DE VIG.DE PORTOS,AEROPORTOS E FRONT.SP
14/03/2012
25759324059201077
Número do Contrato: 09/2010
Descumprimento de clausulas quarta, Parágrafo terceiro do contrato 09/2010 proc. n. 25759324059/2010-77 - Processo de sanção n.25759141409/2012-65

Ocorrência 45:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS
12/04/2012
33902060838201290
Número do Contrato: 76/2009
Aplicação de Penalidade de Advertência, nos Termos do art. 87, Inciso I da Lei
nº 8666/93 por inexecução parcial do contrato (não envio das faturas desde o
mês JULHO/2011), descumprindo os itens 11.5.5, 11.2, "b" e 11.5.4 da cláusula
11ª do contrato nº 76/2009.

Ocorrência 46:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS
25/09/2012
33902403970201209
Número do Contrato: 28/2011
Não apresentação da garantia contratual após a prorrogação contratual.

Ocorrência 47:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
15/04/2016
35000000921201207
Número do Contrato: 79/2012
Descumprimento do contrato nº 79/2012
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Ocorrência 48:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
14/06/2018
35664000230201704
Número do Contrato: 52/2016
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA PREVISTA NA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (LETRA "A" ), DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS QUARTA (COBRANÇA DE
VALORES DIVERGENTES DOS VALORES CONTRATADOS) E DÉCIMA
PRIMEIRA (CAPUT, §2º VII, §2º XIV, §2º XVIII) TODAS DO CONTRATO
Nº 52/2016.

Ocorrência 49:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
14/06/2018
35664000230201704
Número do Contrato: 53/2016
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA PREVISTA NA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (LETRA "A" ), DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS QUARTA (COBRANÇA DE
VALORES DIVERGENTES DOS VALORES CONTRATADOS) E DÉCIMA
PRIMEIRA (CAPUT, §2º VII, §2º XIV, §2º XVII) TODAS DO CONTRATO Nº
53/2016.

Ocorrência 50:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
26/06/2018
35664000244201809
Número do Contrato: 102/2017
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA PREVISTA NA
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (CAPUT LETRA "A" ), DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA OITAVA, LETRA “O”, TODAS DO
CONTRATO Nº 102/2017, E NÚMERO XV DO SUBITEM 22.2 DO TERMO
DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2017
(COBRANÇA DE VALORES DIVERGENTES DOS VALORES OFERTADOS
NA PROPOSTA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO).
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Ocorrência 51:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
323028 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF
13/06/2019
48500006447201815
Número do Contrato: 084/2018
Aplicada sanção administrativa de advertência à contratada Telefônica
Brasil S/A., CNPJ n. 02.558.157/0001-62, em face de descumprimento de
cláusulas contratuais do contrato n. 084/2018.

Ocorrência 52:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
17/06/2019
500.487/2019-4
Número do Contrato: PE-052/2017-A
Aplicar a penalidade de Advertência, em razão do atraso na entrega da garantia
contratual, por ofensa à Cláusula doze, Subcláusula primeira - Da Garantia do
Contrato, e com apoio na Cláusula treze, Subcláusula quinta - Das Penalidades
sobre a Contratada, do contrato PE-052/2017-A, c/c o disposto no arts. 86 e 87
da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 53:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
14/06/2019
504.332/2018-6
Número do Contrato: ARP-002/2017
ATO.SEA.Nº035/2019-Em razão da não apresentação da garantia contratual,
com fundamento no art. 87, I, da lei 8666/93.

Ocorrência 54:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
19/02/2016
504.887/2015-2
Número do Contrato: PE-102/2011
ATO. SEA. N.° 017/2016, de 19/02/2016 - Aplicação de penalidade de
ADVERTÊNCIA, em razão de pendências verificadas em faturamento do
Contrato PE 102/2011 desde 2014 até 2015, por ofensa à Subcláusula Terceira,
da Cláusula Dez - Do Pagamento, e ao inciso IX, da Cláusula Onze - Das
Obrigações da Contratada, e com apoio no disposto na Cláusula Quatorze Das Penalidades Sobre a Contratada, do Contrato PE-102/201 l, c/c o disposto
no art. 87, da Lei n° 8666/93.
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Ocorrência 55:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
19/02/2016
504.887/2015-2
Número do Contrato: PE-102/2011
ATO. SEA. N.° 017/2016, de 19/02/2016 - Aplicação da penalidade de
ADVERTÊNCIA, em razão de pendências verificadas em faturamento do
Contrato PE 102/2011 desde 2014 até 2015, por ofensa à Subcláusula Terceira,
da Cláusula Dez - Do Pagamento, e ao inciso IX, da Cláusula Onze - Das
Obrigações da Contratada, e com apoio no disposto na Cláusula Quatorze Das Penalidades Sobre a Contratada, c/c o disposto no art. 87, da Lei n°
8666/93.

Ocorrência 56:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
395001 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL
14/11/2019
50840000571201868
Número do Contrato: 15/2018
Apresentação extemporânea da garantia contratual.

Ocorrência 57:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
183038 - MICT-INPI-INST.NAC.DA PROPR.INDUSTRIAL/RJ
21/11/2014
52400.119368/2014
Número do Contrato: 02/2014
Descumprimento das cláusulas sétima (itens 7.32, 7.33 e 7.49) e doze do
contrato 02/2014 e descumprimento dos itens 5 (subitem 5.9), 7 (subitens 7.3,
7.5 e 7.10) e 14 (subitem 14.17) do termo de referência, consubstanciado em:
não enviar a apólice da garantia após 166 dias da assinatura do contrato;
expirar o prazo de resolução de problemas técnicos; não efetuar a reposição de
celulares e chips que apresentaram defeito; o recebimento de número inferior
de iPhones; a não entrega de aparelhos nas regionais do INPI e o não devido
esclarecimento ao fiscal do referido contrato; a não liberação de Roaming
Internacional por falha no sistema.

Ocorrência 58:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
25/10/2011
5307040175022007
Número do Contrato: 1274/2007
Descumprimento de cláusulas contratuais.
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Ocorrência 59:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
530001 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MDR
04/01/2017
59236000081201601
Número do Contrato: 34/2012-MI
Atraso na entrega da atualização da garantia contratual, conforme disposto na
Cláusula Décima Segunda – Da Garantia.

Ocorrência 60:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
590001 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
03/04/2018
6300000227201780
Número do Contrato: 18/2014
Com base na Cláusula Décima Terceira, Parágrafo Terceiro, alínea "a" do
Contrato CNMP nº 18/2014 pelo inadimplemento do item 6.9.14 do Termo de
Referência anexo ao Contrato CNMP nº 18/2014, consubstanciado no atraso de
mais de 20 (vinte) dias corridos para efetivação do upgrade de velocidade
solicitado.

Ocorrência 61:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
03/05/2017
63999002271201357
Número do Contrato: 51212/2014-001/00
Pela inexecução parcial do objeto, prevista no item 10.2.1 da Cláusula Décima,
em consonância com o disposto no item 10.1.1 do Contrato nº 51212/2014001/00.

Ocorrência 62:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
120062 - BASE AEREA DE SAO PAULO
21/05/2014
67263004665/14-86
Número do Contrato: 11/BASP/2013
Não cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega dos serviços de
Redundância do Link de internet e instalação de 07 Ramais externos.
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Ocorrência 63:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
120062 - BASE AEREA DE SAO PAULO
22/10/2014
67263.4665/14-86
Número do Contrato: 11/2013
Proced: Pr Eletrônico nº 019/BASP/2013, 2014NE800231. Após análise do
processo sancionatório NUP 67263.004665/2014-86, instaurado por meio do
Ofício 74/07EIE/4732, de 14/04/14, em desfavor da empresa Telefônica Brasil
S.A., insc no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, verificou-se que: A empresa
não cumpriu suas obrigações assumidas perante a Base Aérea de São Paulo,
mesmo tendo sido regularmente intimada para tal e concedido o prazo de
ampla defesa e contraditório. Não se justifica portanto, o inadimplemento da
empresa no processo em tela. Fica advertida conforme Art. 87 Inc. I da Lei
8.666/93 e multada no valor de R$ 1.290,27, conforme Art. 86 da Lei 8.666/93
C/C Art. 87 § 2º da Lei 8.666/93.

Ocorrência 64:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
120036 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
05/12/2014
67600.014075/2013
Número do Contrato: 76/DECEA/2013
Descumprimento parcial de obrigação, conforme subitem 11.1.1 do Termo de
Referência e Cláusula Nona do Contrato nº 076/DECEA/2013, caracterizada
pelo alto índice de falhas de cobertura de sinal.

Ocorrência 65:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
120069 - SERVICO REGIONAL DE PROTECAO AO VOO SAO PAULO
17/08/2017
6761701022520175
Número do Contrato: 005/SRPV-SP/2016
Em razão da cobrança indevida de tarifas telefônicas, a maior, a saber: de
assinatura, LDN e VC-2, nas faturas dos meses de fevereiro à abril do corrente
ano.

Ocorrência 66:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
120069 - SERVICO REGIONAL DE PROTECAO AO VOO SAO PAULO
17/08/2017
67617010225201753
Número do Contrato: 005/SRPV-SP/2016
Cobrança indevida de tarifas telefônicas.

Emitido em: 26/12/2019 19:03
CPF: 563.683.301-63
Nome: REGINA ROSA MARTINS

18 de 113
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 04518D7D00339333.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.184180/2019-63

Relatório de Ocorrências
Ocorrência 67:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
25/07/2014
677/2014
Número do Contrato: 36/2013
Interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel

Ocorrência 68:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
27/08/2014
7066043408012011
Número do Contrato: 5409/2011
Aplicação de penalidade por descumprimento contratual.

Ocorrência 69:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
27/08/2014
7066043790042012
Número do Contrato: 840/2013
Descumprimento ao disposto no item 3 e subitens do Anexo I - Termo de
referência do Contrato 840/2013, relativo à disponibilidade dos circuitos.

Ocorrência 70:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
18/08/2014
7066.043792012012
Número do Contrato: 208/2013
Descumprimento contratual relativo ao disposto no item 3.4 e subitens do
Anexo I - Termo de Referência - Disponibilidade dos circuitos.

Ocorrência 71:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
07/10/2014
706604379301/2012
Número do Contrato: 1103/2013
Descumprimento contratual da Cláusula Segunda e dos itens 2 a 2.5 do Termo
de Referência do Anexo I do contrato de nº. 01103/2013 que preceitua o prazo
para instalação dos circuitos e prazo para alterações de configuração e
ampliação da rede.
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Ocorrência 72:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
11/12/2015
706604379301/2012
Número do Contrato: 1103/2013
Descumprimentos contratuais referentes a prazo para instalação de circuitos e
alterações de configuração e ampliação da rede.

Ocorrência 73:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
22/05/2015
7066044843012013
Número do Contrato: 1070-2014
Descumprimento contratual

Ocorrência 74:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
15/05/2015
7066044843022013
Número do Contrato: 1070/2014
Descumprimento ao disposto nos itens IV; VIII e XXV da Clásula Segunda e os
itens 5.12, 5.1.5.3, 6.1.3 e 6.18 do Anexo I-A do Contrato 1070/2014 relativos
à bilhetagem, faturamento e quanto ao atendimento e solução de incidentes
com inoperância de longo prazo e com excesso de reincidências.

Ocorrência 75:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
13/11/2014
7066044843022013
Número do Contrato: 1070/2014
Inadimplemento contratual.

Ocorrência 76:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
28/12/2015
706604484302/2013
Número do Contrato: 1070/2014
Descumprimento de prazos.
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Ocorrência 77:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
10/08/2016
706604567101/2013
Número do Contrato: 4082/2013
Ocorreu descumprimento contratual, quando a CONTRATADA não atendeu a
instalação de um circuito de dados para uma unidade administrativa,
descumprindo os itens 3.5; 3.5.1 e 3.5.2 do termo de referência bem como os
incisos I, IV, VIII e XXV da cláusula segunda do contrato 4082/2013.

Ocorrência 78:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
16/04/2019
71000011291201928
Número do Contrato: 49/2018
Aplicação da sanção administrativa de advertência - pelo descumprimento da
Cláusula Sétima do Contrato Administrativo nº 49/2018 - no que tange ao
atraso na apresentação do instrumento de garantia contratual.

Ocorrência 79:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
26/05/2015
7614/2015-21
Número do Contrato: 23/2012
Por ordem da Ilustríssima Diretora Regional foi aplicada a penalidade de
advertência formal com base no descumprimento da obrigação prevista na
cláusula décima terceira, alínea "a", do contrato 23/2012.

Ocorrência 80:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
175011 - CAIXA/GI DE LICITAçOES E CONTRATOS EM BSB/DF
31/07/2009
785504055712008
A CAIXA, ATRAVÉS DE SUA GERÊNCIA DE FILIAL DE CONTRATAÇÕES
ELICITAÇÕES EM BRASÍLIA-DF, GILIC/BR, DECIDIU PELA APLICAÇÃO
DAPENALIDADE
DE
ADVERTÊNCIA
À
EMPRESA
TELESPTELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S.A,
POR
DESCUMPRIMENTO
AOCONTRATO
DE
N
.
3066/2008.
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Ocorrência 81:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
70023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
13/05/2019
8408/2018
Número do Contrato: 40/2017
O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em virtude de descumprimento
contratual, aplicou penalidade de advertência com fulcro no artigo 87, inciso I
da Lei n° 8.666/93.

Ocorrência 82:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
125140 - CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE RECIFE
15/04/2014
AA N266/TINE/2014
Número do Contrato: TC Nº 0078-PS/2013/0160
Descumprimento dos itens 3.1, 7.1.2, 7.1.6, e 7.1.16 do Termo de Contrato,
bem como dos itens 4.12 e 15.4 do Termo de Referência.

Ocorrência 83:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
13/10/2016
JFRJEOF2016/162
Número do Contrato: 25/16
O Diretor da Secretaria Geral, em exercício, Dr. Marcelo de Oliveira Menezes
aplicou a penalidade pelo descumprimento do prazo, constante na Claúsula
Segunda, subitem 2.2 do Termo de Contrato nº 25/2016, de 5 (cinco) dias úteis
contados, a partir do 1º (primeiro) dia útil da assinatura do Contrato, para
entrega do SIM CARD e da ativação dos serviços, nos termos da Cláusula
Décima Primeira - Das penalidades, do Termo de Contrato nº 25/2016,
subitens 11.1 e 11.2, alínea "a", c/c art. 86 e 87,I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 84:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
24/05/2019
PA- 006/18
Número do Contrato: CCT 121/2017
O ILUSTRÍSSIMO SR. DIRETOR DA SECRETARIA DE PROCESSAMENTO
E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DESTE
TRIBUNAL DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA, NOS TERMOS DA CLAUSULA DÉCIMA NONA, ALÍNEA
A DO CONTRATO, C/C ARTIGO 87, INCISO I DA LEI 8.666/93.
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Ocorrência 85:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
148002 - CORREIOS SEDE
24/08/2015
PGE 094/2013 - 01
Número do Contrato: Carta 12938/2013
Não apresentação em original da proposta econômica e planilha de custos.

Ocorrência 86:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
30/03/2015
PP-PA-008/2012
Número do Contrato: SCL-CT Nº 086/2012
O ILUSTRÍSSIMO SR. DIRETOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE
TRIBUNAL DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA, COM BASE NA CLÁUSULA DEZESSETE, I, DO
CONTRATO, C/C O ARTIGO 87, I, DA LEI Nº 8.666/93, PELO
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

Ocorrência 87:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
16/09/2010
000000000002309
REF.: TELEGRAMA MA372526580 SEGC/SUGEC/GERAD/DR/SPM 0023/09, ACONTRATADA FOI MULTADA NO VALOR DE R$ 8.607,65,
CONFORME
TELEGRAMADATADO
DE
21/07/10,
FACE
AO
DESCUMPRIMENTO DO SUBITEM 14.1. E 14.6. DACLÁUSULA DÉCIMA
QUARTA DO CONTRATO.

Ocorrência 88:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
08/09/2015
Valor da Multa:
R$ 4.549,71
00000000000392013
Número do Contrato: 0000000000000000000392013
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-9742/2015
(CONTRATO
039/2013)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 4.549,71 (QUATRO MIL,
QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM
CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.
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Ocorrência 89:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
15/07/2015
Valor da Multa:
R$ 3.825,90
00000000000392015
Número do Contrato: 0000000000000000000392015
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI- 7262/2015 (CONTRATO 039/2015)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 3.825,90 (TRÊS MIL,
OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EM
DECORRÊNCIA DO ATRASO INJUSTIFICADO NA INSTALAÇÃO E
INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Ocorrência 90:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
16/07/2015
Valor da Multa:
R$ 2.087,82
00000000000412015
Número do Contrato: 0000000000000000000412015
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI- 7263/2015 (CONTRATO 041/2015)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 2.087,82 (DOIS MIL,
OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), EM
DECORRÊNCIA DO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Ocorrência 91:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
16/07/2015
Valor da Multa:
R$ 8.669,01
00000000000442015
Número do Contrato: 0000000000000000000442015
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI- 7260/2015 (CONTRATO 044/2015)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 8.669,01 (OITO MIL,
SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO), EM
DECORRÊNCIA DA ULTRAPASSAGEM DO PRAZO PREVISTO NO
SUBITEM 8.1.2.2, ALÍNEA “A”, DO INSTRUMENTO EM QUESTÃO.
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Ocorrência 92:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
15/04/2009
000000000008908
REF.: CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0497/2009 (CONTRATO
89/2008)FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 7.733,88 (SETE MIL,
SETECENTOSE TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),
CONFORME CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0497/2009, EM FACE DO
DESCUMPRIMENTO DO PRAZODEFINIDO NO SUBITEM 4.1., ANEXO 1
DO CONTRATO 89/2008.

Ocorrência 93:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
23/10/2012
Valor da Multa:
R$ 102,81
00000000000892008
Número do Contrato: 000000000000892008
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 3952/2012 (CONTRATO 089/2008)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 102,81 (CENTO E DOIS
REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
DE
ATENDIMENTO
DAS
SOLICITAÇÕES DE SOLUCIONAMENTO DE PROBLEMAS, PREVISTO
NOS SUBITENS 2.1; 2.2 E 2.5 DA CLAUSULA SEGUNDA, E SUBITENS 1.4;
4.2; 4.7 E 4.10 DO ANEXO 1, DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA
CONTRATAÇÃO, DO CONTRATO 089/2008.

Ocorrência 94:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
05/01/2009
000000000009308
REF.: CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0008/2009 (CONTRATO
0093/2008)FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 898,24
(OITOCENTOS E NOVENTAE OITO REAIS E VINTE E QUATRO
CENTAVOS), CONFORME CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0008/2009,
EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DEFINIDONO SUBITEM
4.1., ANEXO 1 DO CONTRATO 0093/2008.
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Ocorrência 95:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
06/09/2011
Valor da Multa:
R$ 71,63
00000000000932008
Número do Contrato: 0000000000932008
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 4294/2011 (CONTRATO 093/2008)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 71,63 (SETENTA E UM
REAIS
E
SESSENTA
E
TRÊS
CENTAVOS),
CONFORME
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI
4294/2011,
EM
FACE
DO
DESCUMPRIMENTO
NO
QUE
TANGE
AOS
PRAZOS
PARA
RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS, ALÍNEA "A", SUBITEM 8.1.2.2,
CLÁUSULA OITAVA, DO CONTRATO 093/2011.

Ocorrência 96:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
24/01/2017
Valor da Multa:
R$ 434,93
00000000001912015
Número do Contrato: 0000000001912015
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI
–
430/2017
(CTR
191/2015),
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 434,93 (QUATROCENTOS E
TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), EM
DECORRÊNCIA DO ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA.

Ocorrência 97:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
04/05/2016
Valor da Multa:
R$ 1.866,56
0000000000392013
Número do Contrato: 0000000000392015
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 03915/2016 (CONTRATO 039/2013),
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 1.866,56 (UM MIL,
OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS
CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA
GARANTIA.

Ocorrência 98:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
30/06/2017
Valor da Multa:
R$ 1.170,62
0000414-12.2017.4
Número do Contrato: 42/2011
Descumprimento de obrigação acessória
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Ocorrência 99:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90002 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
19/04/2016
Valor da Multa:
R$ 36,19
000045236
Número do Contrato: 28/2012
Multa de 10% pela inexecução parcial do contrato n. 28/2012.

Ocorrência 100:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
04/07/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
0000605-57.2017.4
Número do Contrato: 42/2011
Descumprimento de obrigação acessória

Ocorrência 101:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
30/06/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
0002725-10.2016.4
Número do Contrato: 42,/2011
Descumprimento de obrigação acessória

Ocorrência 102:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC
22/07/2014
Valor da Multa:
R$ 126,91
0002772-46.2014
Número do Contrato: 61/2010
DECIDO aplicar à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A a penalidade de Multa
no valor total de R$ 126,91 (Cento e vinte e seis reais e noventa e um
centavos), com base no item 13.2, inciso II do instrumento contratual e no
artigo 87, inciso II, da Lei n. 8.666/93
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Ocorrência 103:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Recusa em celebrar contrato
90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC
04/07/2019
Valor da Multa:
R$ 16.687,44
0002925-40.2018.
Número do Contrato: Pregão 05/2019
APLICO à companhia Telefônica Brasil S.A. (CNPJ nº 02.558.157/0001-62) as
seguintes sanções:
b) multa de 15% (quinze por cento) do valor total previsto para a contratação,
conforme dispôs o item 11.1 do Edital do Pregão nº 05/2019, do que resulta o
valor de R$ 16.687,44 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e
quatro centavos).

Ocorrência 104:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC
10/07/2019
Valor da Multa:
R$ 16.687,44
0002925-40.2018.4
Número do Contrato: Pregão n. 05/2019
Decisão administrativa 4746062: "Pena de multa mantida nos termos da
Decisão nº 4735643."
Decisão Judicial: "(...) suspender a eficácia da decisão proferida pela Direção do
Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina (documento n. 4746062 do processo
administrativo n. 0002925-40.2018.4.04.8002, de 10.7.2019), na parte relativa à
aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar com a União e
demais entes federais e de descredenciamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF) pelo prazo de 2 (dois) meses, mantida a
eficácia, por ora, em relação à pena de multa" (doc. 4755275).

Ocorrência 105:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
30/06/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
0003883-03.2016.4
Número do Contrato: 42/2011
Descumprimento de obrigação acessória
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Ocorrência 106:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
10/04/2017
Valor da Multa:
R$ 530,24
00044-2016
Número do Contrato: 56.380/2016
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 010615/2017, de 10/04/2017, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa no valor de
R$ 530,24 (quinhentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), em razão de
atrasos na recuperação de circuitos, no mês de outubro de 2016, conforme
estabelecido na Subcláusula 3.10.1 c/c a alínea ´a´ da Subcláusula 7.2 do
referido contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993.

Ocorrência 107:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
06/10/2017
Valor da Multa:
R$ 15.370,11
00044-2016
Número do Contrato: 56380-2016
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-030494/2017, o Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), após atendidas as exigências legais de
concessão de prazos e apresentação de ampla defesa prévia e recursos cabíveis,
aplicou no contratado multa no valor em referência, devido ao
descumprimento de níveis de serviços, devido a atrasos na recuperação de
circuitos, disponibilidade e RTD,apurados nos meses de fevereiro a abril de
2017, com apoio nas subcláusulas 3.10.1.1, 3.10.1.2 e 3.10.1.3 c/c a alínea a, da
subcláusula 7.2 do Contrato, também em referência.

Ocorrência 108:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
17/07/2017
Valor da Multa:
R$ 6.633,94
00044-2016
Número do Contrato: 56380-2016
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-021347, o Serviço Federal de Processamento
de Dados (SERPRO), após atendidas as exigências legais de concessão de prazos
e apresentação de ampla defesa pevia e recursos cabíveis, aplicou ao contratado
multa no valor em referência , devido ao descumprimento de níveis de serviços,
, com atrasos na recuperação de circuitos, nos meses de de dezembro 2016 e
fevereiro de 2017, com apoio na Cláusula Terceira c/c a alineia a, da
subcláusula 7.2, do Contrato entre as partes.
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Ocorrência 109:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
15/08/2017
Valor da Multa:
R$ 1.374,62
00044/2016
Número do Contrato: 56.380/2016
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-024544, de 15/08/2017, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 56.380/2016, aplicou a penalidade de
multa à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A., à vista do que consta no
Processo em referência, com base na alínea "a" da Subcláusula 7.2, c/c a
Subcláusula 3.10.2, do Contrato mencionado, em conformidade com o
estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 110:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
28/06/2017
Valor da Multa:
R$ 57,43
00044/2016
Número do Contrato: 56.380/2016
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-019044/2017, o SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao processo
administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção feita pelo
Gestor do Contrato RG nº 56.380/2016, aplicou a penalidade de multa à
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A., à vista do que consta no Processo em
referência, com base na alínea "a" da Subcláusula 7.2, c/c as Subcláusulas
3.10.1.1 e 3.10.1.2, do Contrato mencionado, em conformidade com o
estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 111:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
06/12/2018
Valor da Multa:
R$ 67.098,60
00044-2018
Número do Contrato: 56.380/2016
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-036004 de 06/12/2018, o Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), após atendidas as exigências legais de
concessão de prazos para apresentação de defesa prévia e recursos cabíveis,
aplicou ao contratado a penalidade de multa, no valor de R$ 67.098,60
(sessenta e sete mil, noventa e oito reais e sessenta centavos), em razão do
descumprimento de níveis de serviço, recuperação/disponibilidade de circuitos,
referente aos meses de maio/2017 a julho/2018, com fundamento na alínea "a"
da subcláusula 7.2 c/c as subcláusulas 3.10.1.1,3.10.1.2 e 3.10.1.3, do contrato
mencionado, em conformidade com o estabelecido no artigo 87, da Lei n°
8.666/1993.

Ocorrência 112:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
03/07/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
0004838-34.2016.4
Número do Contrato: 42/2011
Descumprimento de obrigação acessória

Ocorrência 113:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
30/06/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
0005847-31.2016.4
Número do Contrato: 42,/2011
Descumprimento de obrigação acessória

Ocorrência 114:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
30/06/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
0006893-55.2016.4
Número do Contrato: 42/2011
Descumprimento de obrigação acessóaria
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Ocorrência 115:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
06/04/2016
Valor da Multa:
R$ 6.733,68
0006953-86.2015
Número do Contrato: 04.608.10.14
Conforme decisão (doc. 1759020) foi aplicada penalidade de MULTA
CONTRATUAL no valor R$ 6.733,68, correspondente ao somatório das multas
compensatórias acrescidas de 1/3 de seus valores, c/ fund. art 87, II, da Lei
8.666/93 c/c a Cláusula 15ª, item 1, “c”, e itens 3 e 8 do Contrato 04.608.10.14.
Conforme Decisão (doc. 1820655), houve decurso de prazo para interposição de
recurso, ocorrendo coisa julgada administrativa. Conforme Certidão SULQ
(doc. 1853119) o valor da multa foi convertida em renda da União.

Ocorrência 116:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
04/06/2018
Valor da Multa:
R$ 3.333,72
0007738-14
Número do Contrato: 04.608.10.14
Aplicada penalidade de multa compensatória.

Ocorrência 117:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
04/07/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
0011048-04.2016.4
Número do Contrato: 42/2011
Descumprimento de obrigação acessória

Ocorrência 118:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
29/06/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
0011048042016404
Número do Contrato: 42/2011
Descumprimento de obrigação acessória: não reapresentação de certidão
estadual do Estado de Santa Catarina vigente,
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Ocorrência 119:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Recusa em celebrar contrato
200100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.
16/02/2018
Valor da Multa:
R$ 720,88
001545201734
PROPOSTA OFERTADA POR REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADO A
FIRMAR CONTRATOS COM PODER PÚBLICO

Ocorrência 120:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
110176 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
26/03/2015
Valor da Multa:
R$ 1.884,96
00190012666201343
Número do Contrato: 39/2013
Atraso de 17 (dezessete) dias na entrega do serviço de dados para dispositivos
móveis, adquiridos por meio do Contrato nº 39/2013, cujo objeto é a prestação
do serviço de acesso à Internet Banda Larga com fornecimento de tablets, em
regime de comodato, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo os
serviços de suporte técnico, de modo a atender às necessidades da CGU.

Ocorrência 121:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
19/03/2012
Valor da Multa:
R$ 13.347,86
0022100-29/2013
Número do Contrato: 04.289.10.04
Conforme decisão (0246999) aplicada a penalidade de MULTA
CONTRATUAL, com fundamento no inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93 c/c
Cláusula 13ª, item 2, alínea “b” do Contrato 04.289.10.04, no valor total de R$
13.347,86 referente às faturas emitidas irregularmente de setembro a dezembro
de 2007, 2008 e 2009.Consoante decisão no mesmo doc., recebido o Recurso no
efeito devolutivo e mantida a decisão pelo CJF 3ª Região (0283137 e 0283142)
sendo publicado no D.E. da JF 3ª Região conforme certidão (0322710). Não
houve manifestação do interessado (0494419), ocorrendo coisa julgada
administrativa. Em cumprimento à decisão constante no doc. 0448781, o valor
da multa será convertido em renda da União
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Ocorrência 122:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
26/11/2015
Valor da Multa:
R$ 387,90
00227-2014
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 039019/2015, de 26/11/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 387,90 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), em razão de
descumprimento dos níveis de serviço, referente aos atrasos na recuperação de
circuitos no mês de agosto de 2015, conforme estabelecido na alínea "c" da
Subcláusula 7.2, c/c as alíneas "a" e “b” da Subcláusula 3.7.1 do referido
contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993.

Ocorrência 123:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
19/10/2016
Valor da Multa:
R$ 387,90
00227-2014
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício DP - 032842/2016, de 19/10/2016 o SERVIÇO FEDERAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos
legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia
e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$
387,90 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), em razão de
descumprimento dos níveis de serviço, em especial pelos atrasos na recuperação
de circuitos, no mês de maio de 2016, conforme estabelecido na alínea "c" da
Subcláusula 7.2, c/c as alíneas "a" e “b” da Subcláusula 3.7.1 do referido
contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993.
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Ocorrência 124:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
19/05/2015
Valor da Multa:
R$ 399,00
00227-2014
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 016155/2015, de 19/05/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), em
razão de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de janeiro de 2015,
conforme estabelecido na alínea "c" da Subcláusula 7.2, c/c as alíneas "a" e “b”
da Subcláusula 3.7.1 do Contrato do referido contrato, e com fundamento
legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 125:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
19/01/2016
Valor da Multa:
R$ 387,90
00227-2014
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 001733/2016, de 19/01/2016 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 387,90 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), em razão de
descumprimento dos níveis de serviço, referente aos atrasos na recuperação de
circuitos no mês de outubro de 2015, conforme estabelecido na alínea ´c´ da
Subcláusula 7.2, c/c as alíneas 'a' e 'b' da Subcláusula 3.7.1 do referido
contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993.
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Ocorrência 126:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
20/07/2016
Valor da Multa:
R$ 399,99
00227/2014
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-022368, de 20/07/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 52.394/2014, aplicou a penalidade de
multa, no valor de R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e
nove centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 00227/2014, com base
na alínea "c" da Subcláusula 7.2, c/c as alíneas "a" e "b" da Subcláusula 3.7.1 do
Contrato em questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei
nº 8.666/1993.

Ocorrência 127:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
25/08/2015
Valor da Multa:
R$ 387,90
00227/2014
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-028664, de 25/08/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 52.394/2014, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 387,90 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa
centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 002.558.157/000162, à vista do que consta no Processo nº 00227/2014, com base na alínea “c” da
Subcláusula 7.2, c/c a alínea “b” da Subcláusula 3.7.1, do Contrato em questão,
em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 128:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
21/10/2015
Valor da Multa:
R$ 387,90
00227/2014
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-034883, de 21/10/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 52.394/2014, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 387,90 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa
centavos), à empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62,
à vista do que consta no Processo nº 00227/2014, com base na alínea “c” da
Subcláusula 7.2, c/c alínea “a” e “b” da Subcláusula 3.7.1, do Contrato em
questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 129:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
23/03/2015
Valor da Multa:
R$ 16.612,92
00227/2014.
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-009420, de 23/03/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 52.394/2014, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 16.612,92 (dezesseis mil, seiscentos e doze reais e noventa
e dois centavos), à empresa TELEFÔNICA
BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 02991/2012, com base
na alínea "c" da Subcláusula 7.2, c/c "c" da Subcláusula 3.7.1, do Contrato em
questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 130:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
01/07/2015
Valor da Multa:
R$ 258,60
00227/2014.
Número do Contrato: 52.394/2014
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-021426, de 01/07/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 52.394/2014, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 258,60 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta
centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62
à vista do que consta no Processo nº 00227/2014, com base na alínea “c” da
Subcláusula 7.2, c/c “b” da Subcláusula 3.7.1, do Contrato em questão, em
conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 131:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
06/12/2018
Valor da Multa:
R$ 119.869,16
00444/2016
Número do Contrato: 56.380/2016
Mediante o Ofício SUPGA-036005, de 06/12/2108, o SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao processo
administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção feita pelo
Gestor do Contrato RG nº 56.380/2016, aplicou a penalidade de multa à
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, à vista do que consta no processo em
referência, com base na alínea "a" da subcláusula 7.2 c/c subcláusula 3.10.2, do
contrato mencionado, em conformidade com o estabelecido no artigo 87, da
Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 132:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
20/06/2017
Valor da Multa:
R$ 212,22
00562/2017
Número do Contrato: 19/2016
Em decorrência de 28 (vinte e oito) dias de atraso na substituição de um
modem defeituoso.
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Ocorrência 133:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
03/05/2017
Valor da Multa:
R$ 3.124,20
00720/2017
Número do Contrato: 27/2016
Em decorrência de 28 (vinte e oito) dias de atraso para a instalação do link de
comunicação de dados para acesso à Internet.

Ocorrência 134:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
389461 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
18/06/2015
Valor da Multa:
R$ 19.680,00
012/2010
Multa por descumprimento da cláusula 2.1 "a" do contrato, considerando a
oscilação e instabilidade do serviço contratado, restando na impossibilidade de
utilização - Notificação encaminhada à contratada através do Ofício nº
001/2015/PA-0012/2010 em 18/06/2015.

Ocorrência 135:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
389461 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
31/08/2015
Valor da Multa:
R$ 25.584,00
012/2010
Multa por descumprimento da cláusula 2.1 "a" do contrato, considerando a
oscilação e instabilidade do serviço contratado, restando na impossibilidade de
utilização - Notificação encaminhada à contratada através do Ofício nº
002/2015/PA-0012/2010 em 31/08/2015.
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Ocorrência 136:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
18/05/2012
Valor da Multa:
R$ 49.640,08
01373/2012
Número do Contrato: 04.274.10.03
Conforme decisão de fl.305 aplicada a penalidade de MULTA CONTRATUAL,
com fundamento no inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93 c/c Cláusula 13ª, item
2, subitem 2.2 do Contrato nº 04.274.10.03, no valor de R$49.640,08
correspondente às faturas emitidas irregularmente em setembro a dezembro
2007, 2008 e 2009. Consoante decisão de fl. 345, recebido o Recurso no efeito
devolutivo e mantida a decisão pelo CJF 3ª Região (fls.364/372) sendo
publicado no D.E. da JF 3ª Região conforme certidão de fl.374. Não houve
manifestação do interessado, conforme certidão de fl.381, ocorrendo coisa
julgada administrativa. Em cumprimento à decisão de fl. 414 o valor total da
multa será convertido em renda da União

Ocorrência 137:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
423002 - INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS/DF
21/05/2018
Valor da Multa:
R$ 93,07
01415011041201779
Número do Contrato: 29/2014
Não atendimento das solicitações da fiscalização e atraso na correção do
faturamento apresentado.

Ocorrência 138:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
18/08/2014
Valor da Multa:
R$ 1.338,21
015175/2014-40
Número do Contrato: 11/2014
Penalidade de multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
atualizado do contrato, determinada pela Ilma. Diretora Regional, no uso das
atribuições designadas pela Portaria 068/2013, nos termos da cláusula décima
quarta, 14.1, "c", do contrato nº 11/2014 e no art. 87, inciso II da lei nº
8666/93, por atraso na entrega.
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Ocorrência 139:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
03/04/2012
Valor da Multa:
R$ 4.082,66
01545/2012
Número do Contrato: 04.282.10.03
Conforme decisão de fls. 236 aplicada a penalidade de MULTA
CONTRATUAL, com fundamento no inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93 c/c
Cláusula 14ª, item 2, subitem 2.2 do Contrato nº 04.282.10.03, no valor total
de R$4.082,66 correspondente às faturas emitidas irregularmente em 2007, 2008
e 2009. Consoante decisão de fl. 261, recebido Recurso no efeito devolutivo e
mantida a decisão pelo CJF 3ª Região (fls. 282/284v.) sendo publicado no D.E.
da JF 3ª Região conforme certidão de fl. 286. Não houve manifestação do
interessado, conforme certidão de fl. 295, ocorrendo coisa julgada
administrativa. Em cumprimento à decisão de fl. 301 o valor da multa será
convertido em renda da União.

Ocorrência 140:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
31/05/2012
Valor da Multa:
R$ 267,60
01605/2012
Número do Contrato: 04.304.10.04
Conforme decisão de fl. 187, aplicada a penalidade de MULTA CONTRATUAL
no valor de R$ 267,60, com base no art. 87, inciso II da Lei 8.666/93, c/c
Cláusula 14ª, item 2, alínea “b” do Contrato nº 04.304.10.04, referente às
faturas emitidas irregularmente pela Contratada no período de setembro a
dezembro 2007, ano de 2008 e ano de 2009. Consoante certidão de fl. 203
decorreu o prazo para recurso administrativo ocorrendo coisa julgada
administrativa Em cumprimento ao item 4 da decisão de fl. 194 o valor da
multa será convertido em renda da União.

Ocorrência 141:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
803010 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA
28/07/2014
Valor da Multa:
R$ 1.391,98
02493-2013
Número do Contrato: RG51924
Contrato RG nº 51924/2014- Mediante o Ofício SERPRO/SUPGL/GLBSA
021848/2014, de 24/07/2014, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultar ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de MULTA, em função da falta de
disponibilização dos serviços contratados nas Regionais do SERPRO em Belém
-PA, Fortaleza - CE e Recife - PE.
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Ocorrência 142:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
225001 - CIA, DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER. DE SP
09/10/2015
Valor da Multa:
R$ 12.026,24
025/2010
Número do Contrato: 1411-1009-05-050-03-2
Nos termos da Cláusula Décima Primeira, subitem 11.1, alíneas “a” e “b” do
Contrato de Permissão Remunerada de Uso, a Aplicação da Penalidade de
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo Contratual em 08/07/14,
abatido o valor da Garantia Contratual prestada com suas devidas atualizações,
face ao descumprimento de Cláusula Contratual, devido ao Não Cumprimento
Do Prazo De Pagamento Do Boleto De Complementação De Garantia
Contratual Prevista Na Cláusula Quinta, Bem Como Não Apresentar As
Apólices De Seguros Previstas Na Alinea “W” Da Cláusula Oitava Do Contrato.

Ocorrência 143:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
11/02/2016
Valor da Multa:
R$ 13.643,75
02991-2012
Número do Contrato: 49.850/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 004061/2016, de 11/02/2016 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 13.643,75 (treze mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), em razão de descumprimento dos níveis de serviço, referente aos
atrasos na recuperação de circuitos no mês de dezembro de 2015, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.2.1 e 9.2.2 e 9.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 144:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
19/05/2015
Valor da Multa:
R$ 40.931,25
02991-2012
Número do Contrato: 49.850/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 016161/2015, de 19/05/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 40.931,25 (quarenta mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco
centavos), em razão de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de janeiro
de 2015, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.2.1 e 9.2.2 do referido
contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993.

Ocorrência 145:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
05/01/2016
Valor da Multa:
R$ 6.821,88
02991-2012
Número do Contrato: 49.850/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 000337/2016, de 05/01/2016 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 6.821,88 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos),
em razão de descumprimento dos níveis de serviço, referente aos atrasos na
recuperação de circuitos no mês de setembro de 2015, conforme estabelecido
nas Subcláusulas 9.2.1, 9.2.2 e 9.3 do referido contrato, e com fundamento legal
no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 146:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
21/01/2015
Valor da Multa:
R$ 184.212,11
02991/2012
Número do Contrato: 49.848/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-002487, de 21/01/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 49.848/2012, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 184.212,11 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e doze
reais e onze centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 02991/2012, com base
nas Subcláusulas 9.2.3 e 9.5, do Contrato em questão, em conformidade com o
estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 147:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
27/11/2015
Valor da Multa:
R$ 18.742,52
02991/2012
Número do Contrato: 49.848/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-039201, de 27/11/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 49.848/2012, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 18.742,52 (dezoito mil, setecentos e quarenta e dois,
cinquenta e dois centavos), à empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 02991/2012, com base
nas Subcláusulas 9.2.1 e 9.2.2, do Contrato em questão, em conformidade com
o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 148:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
26/10/2015
Valor da Multa:
R$ 40.931,25
02991/2012
Número do Contrato: 49.850/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-035307, de 26/10/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 49.850/2012 e Termo Aditivo RG nº
51.324/2013, aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 40.931,25 (quarenta
mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), à empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 002.558.157/0001-62, à vista do que
consta no Processo nº 02991/2012, com base na alínea “a” da Subcláusula 9.1.3,
c/c Subcláusulas 9.2.1 e 9.2.2, do Contrato em questão, em conformidade com
o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 149:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
19/02/2014
Valor da Multa:
R$ 54.991,74
02991/2012
Número do Contrato: 49.848/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 005100, de 19/02/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 54.991,74 (cinquenta e quatro mi, novecentos noventa e um reais e setenta e
quatro centavos), em razão de atrasos no tempo de recuperação de circuitos, no
mês de outubro de 2013, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.2.1 e 9.2.2
do Contrato RG nº 49.848/2012 e Aditivos, e com fundamento legal no art. 87,
inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 (Processo nº 02991/2012).
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Ocorrência 150:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
22/09/2014
Valor da Multa:
R$ 6.821,88
02991/2012
Número do Contrato: 49.850/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-029520, de 22/12/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 49.850/2012, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 6.821,88 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta
e oito centavos), à empresa TELEFÔNICA
BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 02991/2012, com base
na alínea "a" da Subcláusula 9.1.3; 9.5 e 9.2.2, do Contrato em questão, em
conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 151:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
15/12/2014
Valor da Multa:
R$ 40.931,25
02991/2012
Número do Contrato: 49.850/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-039704, de 15/12/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 49.850/2012, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 40.931,25 (quarenta mil, novecentos e trinta e um reais e
vinte e cinco centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 02991/2012, com base
na alínea "a" da Subcláusula 9.1.3; 9.2.1; 9.2.2 e 9.5, do Contrato em questão,
em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 152:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE AQUISIÇÕES
16/12/2016
Valor da Multa:
R$ 34.579,96
03110019804201437
Número do Contrato: 58/2013
Penalidade aplicada em virtude de faltas incorridas na execução do Contrato
Administrativo nº 58/2013, ensejando a aplicação da sanção administrativa de
multa compensatória, com fundamento no item 2 da Cláusula Décima Terceira
do Contrato e art. 87, II da Lei nº 8.666/93, perfazendo o valor de R$
34.579,96, em conformidade com a apuração realizada por intermédio do
Processo Administrativo nº 03110.019804/2014-37. Penalidade publicada no
DOU nº 241, Seção 3, pág. 139, de 16/12/2016.
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Ocorrência 153:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
20/03/2012
Valor da Multa:
R$ 12.215,46
05895/2010
Número do Contrato: 04.382.10.07
Conforme decisão de fl. 247 aplicada a penalidade de MULTA CONTRATUAL,
com fundamento no inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93 c/c Cláusula 15ª, item
2, alínea “b” do Contrato nº 04.382.10.07, no valor total de R$ 12.215,46
correspondente às faturas emitidas irregularmente em 2007, 2008, 2009 e 2010.
Consoante decisão de fl. 270, recebido o Recurso no efeito devolutivo e
mantida a decisão pelo CJF 3ª Região (fls.289/292v.) sendo publicado no D.E.
da JF 3ª Região conforme certidão de fl. 297. Não houve manifestação do
interessado, conforme certidão de fl. 309, ocorrendo coisa julgada
administrativa. Em cumprimento às decisões de fls. 316 e 348 o valor da multa
será convertido em renda da União

Ocorrência 154:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
03/10/2012
Valor da Multa:
R$ 11.363,12
06199/2012
Número do Contrato: 04.428.10.09
Conforme decisão de fls.130 e verso foi aplicada penalidade de multas
contratuais com base no art.87, inc. II da Lei 8.666/93 c/c cláusula 15ª, item 2,
alínea “b” do contrato nº 04.428.10.09 correspondente a 10% dos valores de:
R$ 18.957,63 ref. ao valor mensal do contrato devido problemas de telefonia no
Fórum Fed. Guarulhos; R$ 30.674,54 ref. faturas emitidas irregularmente no
ano de 2009; R$ 64.001,36 ref. faturas emitidas irregularmente no ano de 2010.
Consoante certidão de fls.139 decorreu o prazo para recurso ocorrendo coisa
julgada administrativa. Conforme certidão de fls. 148 o valor da multa foi
convertido em renda da União

Ocorrência 155:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
200114 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-BA
08/02/2018
Valor da Multa:
R$ 574,96
08655000719201542
Número do Contrato: 20/2010
Descumprimento obrigacional diante de ocorrências registradas relativamente a
interrupção da prestação de serviços, nos seguintes moldes: multa de 10% (dez
por cento) do valor faturado dos meses de interrupção dos serviços, sendo
dezembro de 2014 (R$ 1.566,82), janeiro de 2015 (R$ 2.313,42) e fevereiro de
2015 (R$ 1.866,46), totalizando o valor de R$ 574,96 (quinhentos e setenta e
quatro reais e noventa e seis centavos) correspondente a multa.
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Ocorrência 156:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
200115 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG
10/05/2019
Valor da Multa:
R$ 1.510,07
08656070030201818
Número do Contrato: 03/2016
Deixou de prestar a garantia contratual no prazo de 10 (dez) dias após a
assinatura do Termo Aditivo nº 02/2018. Descumprimento de cláusulas
contratuais, conforme as Leis 10520/02, 8666/93 e Edital 02/2015.

Ocorrência 157:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
200130 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SE
31/10/2016
Valor da Multa:
R$ 86,76
08672003570201626
Número do Contrato: 12/2015
Descumprimento da Cláusula Décima do Contrato Administrativo nº 12/2015

Ocorrência 158:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
200130 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SE
31/10/2016
Valor da Multa:
R$ 130,14
08672003820201628
Número do Contrato: 12/2015
Descumprimento da Cláusula Décima Segunda do Contrato Administrativo nº
12/2015.

Ocorrência 159:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
200130 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SE
01/11/2016
Valor da Multa:
R$ 433,80
08672004737201676
Número do Contrato: 12/2015
Descumprimento da Cláusula Décima do Contrato Administrativo nº 12/2015.
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Ocorrência 160:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
218002 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS
15/09/2014
Valor da Multa:
R$ 15.749,65
088/2011
Número do Contrato: EGPN-27/2011-0053/01
Aplicar à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, a
penalidade de MULTA, pelo não cumprimento das obrigações assumidas na
Licitação nº 88/2011 e Contrato nº EGPN-27/2011-0053/01, com base no art.
7º da Lei n° 10.520/02 e, subsidiariamente, nos incisos I e II do art. 87 da Lei
nº 8.666/1993 e na Lei n° 9784/99, em solução ao Processo Administrativo nº
002/2014.

Ocorrência 161:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Recusa em celebrar contrato
344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE
08/11/2019
Valor da Multa:
R$ 363,83
0893/2018-41
Decidido pela aplicação da penalidade de Multa de 2% sobre o valor estimado
do lote prejudicado pela conduta do licitante.

Ocorrência 162:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
201014 - BANCO NACIONAL DE DESENVOL.ECONOMICO E SOCIAL
16/12/2009
0908022622007
O BNDES COMUNICA QUE, EM 10/11/09, FOI PROFERIDA DECISAO
PELO SR CHEFEDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL NO
SENTIDO DE APLICAR A CONTRATADA MULTA DE 10% DO VALOR
GLOBAL DO CONTRATO OCS 262/2007, CONFORMEPREVISTO NA
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. AS RAZOES QUE MORIVARAM TAL
POSICIONAMENTO ESTAO PORMENORIZADAS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVA PUNITIVO Nº09.08.02.262/2007, CUJOS AUTOS SE
ENCONTRAM DISPONIVEIS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DA AREA
DE ADMINISTRACAO (AA/DEJUR/GEJUR2), LOCALIZADO NAAV
REPUBLICA DO CHILE, Nº 330, 22º ANDAR, CENTRO - RIO DE
JANEIRO/RJ.
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Ocorrência 163:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
03/05/2016
Valor da Multa:
R$ 2.087,62
1022-70.2016
Número do Contrato: 18/2015
A Diretora Geral, em exercício, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba,
considerando o contido no Processo SEI nº 1022-70.2016.6.15.8000 TRE-PB, em
decisão exarada por meio da Portaria nº 17/2016 TRE-PB/PTRE/DG/ASJUR,
aplicou contra a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, a penalidade de multa moratória de R$ 2.087,62 (dois mil,
oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 2% do valor do
contrato, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, do art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e das cláusulas décima quinta e décima quarta do Contrato nº

Ocorrência 164:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP
19/10/2017
Valor da Multa:
R$ 1.974,94
11761000497201646
Número do Contrato: 68/2015
Descumprimento do item 10.32 do Termo de Referência associado ao inc. II,
art. 87, Lei 8666/93 e subitem 14.2.2.4 da Cláusula 14 do Termo de Referência,
relacionado ao item 5 da tabela 2.
10. Obrigações Da Contratada: 10.32 Apresentar, mensal e gratuitamente,
juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados (...),
conforme preços contratados no processo licitatório.
14. Das Sanções Administrativas: 14.2.2.4: 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor
mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, do
subitem 14.5;
Item 5 da tabela 2: Infração: Cobranças telefônicas indevidas, fora do prazo
estabelecido em regulamentação pertinente ou em desacordo com o contrato

Ocorrência 165:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP
29/04/2016
Valor da Multa:
R$ 51.804,83
11761001098201511
Número do Contrato: 68/2015
Atraso na execução das obrigações assumidas.
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Ocorrência 166:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
170010 - MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF
09/10/2014
Valor da Multa:
R$ 5.233,59
12440720014201457
Número do Contrato: 48/2013
Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, em razão do
descumprimento do inciso VIII, parágrafo primeiro da cláusula décima do
Contrato RFB/Copol nº 48/2013, ao não fornecer mensalmente, ou quando
solicitado, o demonstrativo de utilização dos serviços por aparelho, com
fundamento na alínea "d", inciso II da cláusula décima segunda do referido
contrato e no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

Ocorrência 167:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
19/05/2017
Valor da Multa:
R$ 1.993,75
16434120164048000
Número do Contrato: 42/2011
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplica a penalidade de multa no
pagamento das notas fiscais nºs. 164619-RS, 295447-PR e 120208-SC,
correspondente às penalidades por descumprimento de obrigações acessórias
(falta regularidade fiscal Estadual) e indisponibilidade de serviços durante a
execução do Contrato nº 42/2011.

Ocorrência 168:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
154419 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
10/05/2016
Valor da Multa:
R$ 4.749,47
20101004136201389
Número do Contrato: 52/2013
O Ordenador de despesas da Fundação Universidade Federal do Tocantins, no
uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria nº. 673/2016 (publicado no
DOU de 06/04/2016) e considerando as disposições do Art. 87, inciso II da Lei
8.666/93 e Parecer nº 93/2016 GAB/PFUFT/PGF/AGU (fls. 1.073-1.076) da
Procuradoria Federal junto à UFT, resolve aplicar penalidade de MULTA de
25% (vinte e cinco por cento) sobre a parte inadimplente, perfazendo o
montante de R$ 4.749,47 (quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e
quarenta e sete centavos) ao fornecedor supra identificado.
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Ocorrência 169:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
365001 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
10/10/2016
Valor da Multa:
R$ 44.913,59
2015004400
Número do Contrato: 2015004400
Descumprimento de obrigações constantes no termo de referência e no
instrumento contratual,

Ocorrência 170:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
27/01/2016
Valor da Multa:
R$ 62,34
2.016/2015
Penalidade de multa aplicação pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente do
Tribunal às fls. 130/130v do processo administrativo nº 2.016/2015, em razão
de situação de irregularidade fiscal.

Ocorrência 171:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
09/11/2007
Valor da Multa:
R$ 564.244,22
20391/2007
Conf dec. fls. 500/501 aplic penal. de MULTAS CONTRATUAIS no valor total
R$ 564.244,22 (atualizado) corresp 10% parc. inadimp dos contratos
04.220.10.02, 04.274.10.03, 04.282.10.03, 04.289.10.04, 04.304.10.04 e
04.350.10.06 com fund no art 87, inc II Lei 8.666/93. Conf decisão fl. 691/692
receb Rec no efeito devol e, mantida decisão pelo CJF 3ª R (fls. 718/723). Conf
certidão fl. 734, não houve manifestação do(s) interessado(s) ocorrendo coisa
julg adm. Consoante determinado no item 3 da decisão fl. 745 e certidão fl.
770 o valor multa foi conv. Renda União.

Ocorrência 172:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
10/04/2012
Valor da Multa:
R$ 2.388,00
23006000212200989
Número do Contrato: 019/2009
Incorreção dos valores cobrados, bem como a reincidência do problema
caracterizando a inexecução parcial da obrigação assumida.

Emitido em: 26/12/2019 19:03
CPF: 563.683.301-63
Nome: REGINA ROSA MARTINS

52 de 113
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 04518D7D00339333.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.184180/2019-63

Relatório de Ocorrências
Ocorrência 173:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
20/07/2011
Valor da Multa:
R$ 738,14
23006000323200723
Número do Contrato: 032008
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC RESOLVE,
APLICAR À EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. TELESP - CNPJ Nº. 02.558.157/0001-62. A PENALIDADE DE MULTA COM
BASE NA ALÍNEA "B", DO ITEM II, DA CLÁUSULA DÉCIMA DO
CONTRATO Nº 03/2008, NO VALOR DE R$ 738,14 (SETECENTOS E
TRINTA E OITO REAIS, QUATORZE CENTAVOS) POR INFRAÇÃO AS
CLAUSULAS
/
CONDIÇÕES
DO
CONTRATO,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº.
23006.000323/2007-23.

Ocorrência 174:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
23/09/2011
Valor da Multa:
R$ 1.476,28
23006000323200723
Número do Contrato: 032008
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC RESOLVE,
APLICAR À EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. TELESP - CNPJ Nº. 02.558.157/0001-62. A PENALIDADE DE MULTA COM
BASE NA ALÍNEA "B", DO INCISO II, DA CLÁUSULA DÉCIMA DO
CONTRATO Nº 03/2008, NO VALOR DE R$ 1.476,28 (um mil, quatrocentos
e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), PELA REINCIDÊNCIA NA
INFRAÇÃO ÀS CLAUSULAS / CONDIÇÕES DO CONTRATO 03/2008,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23006.000323/2007-23.

Ocorrência 175:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
13/06/2014
Valor da Multa:
R$ 1.027,01
23007003204201441
Número do Contrato: 04/2013
Aplicação de Multa por inexecução parcial do contrato nº 04/2013.
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Ocorrência 176:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
15/02/2016
Valor da Multa:
R$ 4.404,15
23007022386201531
Número do Contrato: 04/2013
Descumprimento de obrigações previstas no contrato nº 04/2013.

Ocorrência 177:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
22/12/2014
Valor da Multa:
R$ 232,04
23205002154201401
Número do Contrato: 47/2013
A empresa apresentou faturas com valores (cobrados por minuto) superiores ao
estabelecido Bloqueio das linhas telefônicas e, embora abertos protocolos para
a solução dos problemas, a empresa bloqueou os serviços, deixando os usuários
das linhas impossibilidades de utilizar os serviços.

Ocorrência 178:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/RJ
11/06/2014
Valor da Multa:
R$ 6,48
25245020425201316
Número do Contrato: 004/2014
Aplica-se a penalidade de MULTA tendo em vista que o fornecedor não atendeu
as solicitações da contratante nos prazos pactuados em contrato.

Ocorrência 179:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
13/01/2014
Valor da Multa:
R$ 40.931,25
2991/2012
Número do Contrato: 49.850/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 001167/2014, de 13/01/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 40.931,25 (quarenta mil, novecentos e trinta e um reais, e vinte e cinco
centavos), em decorrência de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de
agosto de 2013, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.2.1, 9.2.2 e 9.3 do
referido contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993.
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Ocorrência 180:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
03/09/2013
Valor da Multa:
R$ 62.079,06
2991/2012
Número do Contrato: 49.850/2012
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 026734/2013, de 03/09/2013, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 62.079,06 (sessenta e dois mil, setenta e nove reais, e seis centavos), em
decorrência de atrasos na ativação de circuitos no mês de abril de 2013,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.2.3 e 9.3 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 181:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS
13/04/2012
Valor da Multa:
R$ 714,46
33902060838201290
Número do Contrato: 76/2009
Por descumprimento dos itens 11.5.5, 11.2, "b" e 11.5.4 da cláusula 11ª do
Contrato nº 76/2009.

Ocorrência 182:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
14/06/2018
Valor da Multa:
R$ 76.388,80
35664000230201704
Número do Contrato: 53/2016
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA (CAPUT LETRA "B", ITEM II LETRA "A" GRAU 1 E
ITEM IV ), DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS
QUARTA (COBRANÇA DE VALORES DIVERGENTES DOS VALORES
CONTRATADOS) E DÉCIMA PRIMEIRA (CAPUT, §2º VII, §2º XIV, §2º
XVIII) TODAS DO CONTRATO Nº 53/2016.
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Ocorrência 183:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
14/06/2018
Valor da Multa:
R$ 7.903,32
35664000230201704
Número do Contrato: 52/2016
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA (CAPUT LETRA "B", ITEM II LETRA "A" GRAU 1 E
ITEM IV ), DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS
QUARTA (COBRANÇA DE VALORES DIVERGENTES DOS VALORES
CONTRATADOS) E DÉCIMA PRIMEIRA (CAPUT, §2º VII, §2º XIV, §2º
XVIII) TODAS DO CONTRATO Nº 52/2016.

Ocorrência 184:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
26/06/2018
Valor da Multa:
R$ 2.096,07
35664000244201809
Número do Contrato: 102/2017
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA
DÉCIMA QUARTA (CAPUT LETRA "B", NÚMERO II LETRA "A", TABELA
1, ITEM 6, GRAU 3 E NÚMERO IV ), DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA OITAVA, LETRA “O”, TODAS DO
CONTRATO Nº 102/2017, E NÚMERO XV DO SUBITEM 22.2 DO TERMO
DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2017
(COBRANÇA DE VALORES DIVERGENTES DOS VALORES OFERTADOS
NA PROPOSTA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO).

Ocorrência 185:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
183038 - MICT-INPI-INST.NAC.DA PROPR.INDUSTRIAL/RJ
21/11/2014
Valor da Multa:
R$ 12.295,20
52400.119368/2014
Número do Contrato: 02/2014
Descumprimento das cláusulas sétima (itens 7.32, 7.33 e 7.49) e doze do
contrato 02/2014 e descumprimento dos itens 5 (subitem 5.9), 7 (subitens 7.3,
7.5 e 7.10) e 14 (subitem 14.17) do termo de referência, consubstanciado em:
não enviar a apólice da garantia após 166 dias da assinatura do contrato;
expirar o prazo de resolução de problemas técnicos; não efetuar a reposição de
celulares e chips que apresentaram defeito; o recebimento de número inferior
de iPhones; a não entrega de aparelhos nas regionais do INPI e o não devido
esclarecimento ao fiscal do referido contrato; a não liberação de Roaming
Internacional por falha no sistema.
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Ocorrência 186:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
148002 - CORREIOS SEDE
08/11/2011
Valor da Multa:
R$ 16.988,23
53101000654201122
Número do Contrato: 138/2011
FORNCEDOR MULTADO POR MEIO DA CARTA 13373/2011-CECOM, NO
VALOR DE R$ 16.988,23 EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO 0800 DO CONTRATO N°
138/2011. FUNDAMENTAÇÃO: ALÍNEA "A" DO SUBITEM 8.1.2.2 DO
CONTRATO N° 138/2011.

Ocorrência 187:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
148002 - CORREIOS SEDE
02/04/2015
Valor da Multa:
R$ 6.163,56
53101001347201592
Número do Contrato: 412/2014
CONTRATO 412/2014 - MULTA APLICADA POR MEIO DA CARTA
04753/2015/GGCS/CECOM, EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA
EXECUÇÃO CONTRATUAL - ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
SUBITEM 8.1.2.1, ALINEA "k", DA CLÁUSULA OITAVA - DAS
PENALIDADES, DO CONTRATO

Ocorrência 188:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925926 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PARANA
15/09/2014
Valor da Multa:
R$ 235,14
53136002008201445
Número do Contrato: CTR 078/2011
EM DECORRENCIA DE DESCUMPRIMENTO DO SUBITEM 2.8 DO
CONTRATO 78/2011 E SUBITENS 4.1.6.16 E 4.2.6.15 DA ESPECIFICAÇÃO
BASICA (PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA
CONTRTANTE).

Ocorrência 189:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925926 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PARANA
29/08/2014
Valor da Multa:
R$ 4.000,36
53136002701201418
Número do Contrato: CTR 078/2011
EM DECORRENCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
PACTUADAS NOS SUBITENS 4.1.6.2 E 4.2.6.2 DO ANEXO I
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Ocorrência 190:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
26/06/2015
Valor da Multa:
R$ 22.300,01
53172003969201511
Número do Contrato: 0023/2009
Não apresentação da garantia de execução contratual, caracterizando o
descumprimento do subitem 14.1, das Condições Gerais da contratação,
ensejando a rescisão unilateral do contrato.

Ocorrência 191:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
19/09/2017
Valor da Multa:
R$ 106,51
53172.008687/2017
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 5.13. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 1668/2017.

Ocorrência 192:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
19/10/2017
Valor da Multa:
R$ 416,93
53172.009667/2017
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 1821/2017.

Ocorrência 193:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
28/12/2017
Valor da Multa:
R$ 18,13
53172.011131/2017
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 2013/2017.
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Ocorrência 194:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
22/08/2018
Valor da Multa:
R$ 9.039,80
53177034451201822
Número do Contrato: 0034/2015
Em decorrência do descumprimento do subitem 11.1. da Cláusula Décima
Primeira do mesmo instrumento.

Ocorrência 195:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
148002 - CORREIOS SEDE
08/08/2019
Valor da Multa:
R$ 1.618.605,62
53180002199201914
Número do Contrato: 412/2014
CONTRATO 412/2014 – MULTA APLICADA POR MEIO DA CARTA
8848649/2019-GGEC/CESAD, EM DECORRÊNCIA DE NÃO ENTREGA DOS
APARELHOS DENTRO DO PRAZO PREVISTO. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: ALÍNEA “a.1”, SUBITEM 8.1.2.1. E ALÍNEA “a”, SUBITEM 8.1.2.2.,
DA CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES, DO REFERIDO
CONTRATO.

Ocorrência 196:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
148002 - CORREIOS SEDE
12/03/2019
Valor da Multa:
R$ 24.305,03
53180002686201987
Número do Contrato: 412/2014
Fornecedor multado por meio da Carta nº 5449708/2019 - GCOE-DCOMS, de
12/03/2019, referente ao descumprimento de obrigação contratual, com
amparo no subitem 8.1.2.1, alíneas "e" e "g" e 8.1.2.2 alíneas "g" e "j" das
condições gerais da Contratação.

Ocorrência 197:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
27/08/2019
Valor da Multa:
R$ 130.680,39
53180004465201943
Número do Contrato: 412/2014
de acordo com o estabelecido na(s) alínea(s) "g", subitem(ns) 8.1.2.2 da
Cláusula
OITAVA
do Contrato nº 412/2014 - SE/BSB.
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Ocorrência 198:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
148002 - CORREIOS SEDE
14/11/2019
Valor da Multa:
R$ 7.094,08
53180005797201945
Número do Contrato: 412/2014
Fornecedor multado por meio da Carta 10928862/2019-GGEC/CESAD, em
decorrência do Atraso superior ao prazo contratual 05 (cinco) dias para
atendimento das solicitações para solucionar os problemas que deram origem
aos chamados.
Fundamentação Legal: alínea "j" do subitem 8.1.2.1. e alínea "j" do subitem
8.1.2.2., Cláusula Oitava - Das Penalidades, do Contrato 412/2014.

Ocorrência 199:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
148002 - CORREIOS SEDE
04/11/2019
Valor da Multa:
R$ 924,54
5318002685/201932
Número do Contrato: 412/2014
Fornecedor multado através da Carta nº 10630683/2019 - GGEC-CESAD pelo
descumprimento do subitem 6.5 do Projeto Básico, multa prevista na alínea "j",
subitem 8.1.2.2., Cláusula Oitava do Termo de Garantia ao referido Contrato

Ocorrência 200:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
373052 - SUPERINTEND.ESTADUAL DE SERGIPE-INCRA/SR-23
26/05/2015
Valor da Multa:
R$ 23.485,50
54370.000716/2015
Número do Contrato: CRT/SE/N° 28.000/2010
Aplicação de Multa, no valor de R$ 23.485,50 (vinte e três mil, quatrocentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente ao percentual de
30% sobre o valor total do contrato, devido ao descumprimento integral de
obrigação estabelecida no Item 1 - Cláusula Quarta - do Quarto Termo Aditivo
(CRT/SE/N° 28.004/2014), ao contrato CRT/SE/N° 28.000/2010, conforme
previsto na Alínea "c" - Subitem 2.2 - Cláusula Décima Quinta (Sanções), do
contrato CRT/SE/N° 28.000/2010 C/C o inciso II do Artigo 87 da Lei
8.666/93, após esgotadas todas as etapas e os respectivos prazos vinculados ao
contraditório e à ampla defesa que foram devidamente ofertados à contratada.
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Ocorrência 201:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
110511 - CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
11/03/2019
Valor da Multa:
R$ 2.754,41
60090000580201751
Número do Contrato: 272011
Atraso no fornecimento de certificado de garantia alusivo ao Sexto Termo
Aditivo ao Contrato nº 27/2011, conforme alíneas "a" e "e", inciso XIX do Art.
19 da Instrução Normativa nº 02/2008 SLTI/MPOG.

Ocorrência 202:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
590001 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
22/10/2018
Valor da Multa:
R$ 17.479,44
63000000436201866
Número do Contrato: 18/2014
Com base no § 6º da Cláusula Décima do Contrato CNMP nº 18/2014, e no
art. 87, inciso II, da Lei 8.666/93, em razão do atraso de 58 (cinquenta e oito)
dias para a entrega da apólice de garantia contratual atualizada, atraso este
relativo ao período de 09/01/2018 e 08/03/2018 em que o contrato ficou sem a
cobertura exigida pela cláusula décima do ajuste.

Ocorrência 203:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
03/05/2017
Valor da Multa:
R$ 19,37
63999002271201357
Número do Contrato: 51212/2014-001/00
Inexecução parcial do Contrato nº 51212/2014-001/00, prevista no item 10.2.2
da Cláusula Décima, no valor de R$ 19,37, referente período de 16 a
23/03/2017.

Ocorrência 204:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES
11/07/2016
Valor da Multa:
R$ 3.704,40
6560/12/2009-EOF
Número do Contrato: 061/2009
O objeto é a prestação de acesso à internet sem fio, houve inadequação dos
serviços prestados (redução da velocidade de navegação).
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Ocorrência 205:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES
01/12/2016
Valor da Multa:
R$ 3.704,40
6560/12/2009-EOF
Número do Contrato: 061/2009
Pela inexecução parcial do contrato 061/2009.

Ocorrência 206:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
120062 - BASE AEREA DE SAO PAULO
21/05/2014
Valor da Multa:
R$ 1.290,27
67263004665/14-86
Número do Contrato: 11/BASP/2013
Não cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega dos serviços de
Redundância do Link de internet e instalação de 07 Ramais externos.

Ocorrência 207:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
120062 - BASE AEREA DE SAO PAULO
21/05/2014
Valor da Multa:
R$ 1.290,27
67263.4665/14-86
Número do Contrato: 11/2013
Proced: Pr Eletrônico nº 019/BASP/2013, 2014NE800231. Após análise do
processo sancionatório NUP 67263.004665/2014-86, instaurado por meio do
Ofício 74/07EIE/4732, de 14/04/14, em desfavor da empresa Telefônica Brasil
S.A., insc. no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, verificou-se que: A empresa
não cumpriu suas obrigações assumidas perante a BASP, mesmo tendo sido
regularmente intimada para tal e concedido o prazo de ampla defesa e
contraditório. Não se justifica portanto, o inadimplemento da empresa no
processo em tela. Fica aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 1.290,27 –
Art. 86 da Lei 8.666/1993 – e de advertência conforme Art. 87 I da Lei 8.666/93
C/C Art. 87 § 2º da Lei 8.666/93

Ocorrência 208:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
120036 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
05/12/2014
Valor da Multa:
R$ 169.336,00
67600.014075/2013
Número do Contrato: 76/DECEA/2013
Inexecução total do Contrato nº 076/DECEA/2013, Cláusula Nona e subitem
11.1.1 do Termo de Referência, caracterizado pela não entrega dos aparelhos
celulares no prazo estipulado pelo ato convocatório.
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Ocorrência 209:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
31/01/2013
Valor da Multa:
R$ 958,72
70387000004201066
Número do Contrato: 44.314/2010
Contrato RG nº 44.314/2010 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –
003255/2013, de 31/01/2013, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 958,72 (novecentos e
cinquenta e oito reais, e setenta e dois centavos), em decorrência de atrasos na
recuperação de circuitos no período de maio/2012, conforme estabelecido na
Subcláusula 9.2, alínea 'c' e 'e', e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da
Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 210:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
21/11/2016
Valor da Multa:
R$ 199.846,23
70387000016/2011
Número do Contrato: 47042/2011
Mediante o Ofício SERPRO – 036356/2016, de 21/11/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor
especificado, em razão de descumprimento de níveis de serviço, em relação ao
tempo de recuperação de circuitos, nos meses de janeiro e março de 2016,
conforme subcláusulas 9.1.2 e 9.1.3 do Contrato em referência e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 211:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
04/12/2012
Valor da Multa:
R$ 19.664,10
70387000016201171
Número do Contrato: 47042
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o ofício SUPGA/GAGEP –
038664/2012, de 04/12/2012, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 19.664,10 (dezenove
mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, e dez centavos), em razão do
descumprimento de níveis de serviço, por indisponibilidade de acesso, no mês
de setembro/2012, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do
referido contrato, e no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 212:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
10/12/2014
Valor da Multa:
R$ 8.655,01
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 039381/2014, de 10/12/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 8.655,01 (oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), em
razão de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de julho de 2014,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 213:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
20/01/2015
Valor da Multa:
R$ 4.680,00
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP002200, de 20/01/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais), à
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 002.558.157/0001-62, à vista do
que consta no Processo nº 70387.000016/2011-71, com base na Subcláusula
9.1.3 e 9.1.5, do Contrato em questão, em conformidade com o estabelecido no
art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 214:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
10/09/2014
Valor da Multa:
R$ 1.771,17
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-028232, de 10/09/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 1.771,17 (um mil, setecentos e setenta e um reais e
dezessete centavos), à empresa TELEFÔNICA
BRASIL S/A, CNPJ nº
002.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/201171, com base na alínea "b" da Subcláusula 9.1 e Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5, do
Contrato em questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei
nº 8.666/1993.
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Ocorrência 215:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
04/06/2014
Valor da Multa:
R$ 11.138,88
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 016898/2014, de 04/06/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 11.138,88 (onze mil, cento e trinta e oito reais, e oitenta e oito centavos),
em razão de atrasos no tempo de recuperação de circuitos, no mês de março de
2014, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato,
e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 216:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
05/03/2015
Valor da Multa:
R$ 825,00
70387000016201171
Número do Contrato: 825,00
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-007390, de 05/03/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte reais),
à empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 002.558.157/0001-62, à vista do que
consta no Processo nº 70387.000016/2011-71, com base na alínea "b" da
Subcláusula 9.1 e Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5, do Contrato em questão, em
conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 217:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
24/01/2017
Valor da Multa:
R$ 7.859,25
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 002348/2017, de 24/01/2017, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa no valor de
R$ 7.859,25 (sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco
centavos), em razão de descumprimento dos níveis de serviço, em especial pelos
atrasos na recuperação de circuitos, no mês de agosto 2016, conforme
estabelecido na alínea "b" da Subcláusula 9.1 c/c 9.1.2 e 9.1.5 do referido
contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993.

Ocorrência 218:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
13/08/2014
Valor da Multa:
R$ 67.762,50
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 024787/2014, de 13/08/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 67.762,50 (sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos), em razão de atrasos na ativação de circuitos no mês de março/2014,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 219:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
22/04/2016
Valor da Multa:
R$ 936,00
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-011985, de 22/04/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais), à empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, à vista do que consta
no Processo nº 70387.000016/2011-71, com base na Subcláusula 9.1.3, do
Contrato em questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei
nº 8.666/1993.

Ocorrência 220:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
24/10/2012
Valor da Multa:
R$ 44.874,86
70387000016201171
Número do Contrato: 47042
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício DP – 034142/2012, de
24/10/2012, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno
exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe
a sanção de multa, no valor de R$ 44.874,86 (quarenta e quatro mil, oitocentos
e setenta e quatro reais, e oitenta e seis centavos), em decorrência do
descumprimento de níveis de serviço, conforme estabelecido nas Subcláusulas
9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com base legal no art. 87, inciso II, da Lei
nº 8.666/1993.
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Ocorrência 221:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
07/07/2015
Valor da Multa:
R$ 21.645,52
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 022389/2015, de 07/07/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 21.645,52 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e
dois centavos), em razão de descumprimento dos níveis de serviço, referente aos
atrasos na ativação de circuitos no mês de março de 2015, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 222:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
10/04/2017
Valor da Multa:
R$ 1.830,78
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 010618/2017, de 10/04/2017, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa no valor de
R$ 1.830,78 (mil, oitocentos e trinta reais e setenta e oito centavos), em razão
de atrasos na recuperação de circuitos, nos meses de setembro e outubro de
2016, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato,
e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 223:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
10/12/2014
Valor da Multa:
R$ 34.680,01
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 039355/2014, de 10/12/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 34.680,01 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e um centavo), em
razão de atrasos na instalação de circuitos, no mês de agosto de 2014, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 224:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
04/02/2015
Valor da Multa:
R$ 7.307,67
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 004006/2015, de 04/02/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 7.307,67 (sete mil, trezentos e sete reais e sessenta e sete centavos), em razão
de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de outubro de 2014, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 225:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
08/02/2013
Valor da Multa:
R$ 5.887,44
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –
004347/2013, de 08/02/2013, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 5.887,44 (cinco mil,
oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), em decorrência
de atrasos na ativação de circuitos no mês de outubro/2012, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5, e com fundamento legal no art. 87,
inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 226:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
31/07/2015
Valor da Multa:
R$ 57.177,12
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 025612/2015, de 31/07/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 57.177,12 (cinquenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e doze centavos),
em razão de descumprimento de níveis de serviço, em especial pelos atrasos na
ativação de circuitos, no mês de maio de 2015, conforme estabelecido nas
subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e com fundamento legal no art.
87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 227:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
08/10/2014
Valor da Multa:
R$ 6.862,29
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 031484/2014, de 08/10/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 6.862,29 (seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos),
em razão de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de maio de 2014,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 228:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
07/07/2015
Valor da Multa:
R$ 1.375,00
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 022400/2015, de 07/07/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 1.375,00 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais), em razão de
descumprimento dos níveis de serviço, referente aos atrasos na recuperação de
circuitos no mês de fevereiro de 2015, conforme estabelecido nas Subcláusulas
9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II,
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 229:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
19/01/2016
Valor da Multa:
R$ 7.911,33
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 001730/2016, de 19/01/2016 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 7.911,33 (sete mil, novecentos e onze reais e trinta e três centavos), em razão
de descumprimento dos níveis de serviço, referente aos atrasos na recuperação
de circuitos no mês de setembro de 2015, conforme estabelecido nas
Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com fundamento legal no art.
87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 230:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
28/03/2013
Valor da Multa:
R$ 488,00
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –
008998/2013, de 28/03/2013, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 488,00 (quatrocentos e
oitenta e oito reais), em decorrência de atrasos na recuperação de circuitos no
mês de novembro de 2012, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e
9.1.5, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993.

Ocorrência 231:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
22/08/2016
Valor da Multa:
R$ 968,00
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-026103, de 22/08/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), à empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, à vista do que consta
no Processo nº 70387.000016/2011-71, com base na alínea "b" da Subcláusula
9.1, do Contrato mencionado, em conformidade com o estabelecido no art. 87,
da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 232:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
28/03/2014
Valor da Multa:
R$ 13.777,69
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 009139/2014, de 28/03/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 13.777,69 (treze mil, setecentos e setenta e sete reais, e sessenta e nove
centavos), em razão de atrasos no tempo de recuperação de circuitos, nos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2013, conforme estabelecido nas
Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com fundamento legal no art.
87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 233:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
27/08/2015
Valor da Multa:
R$ 8.846,61
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 028991/2015, de 27/08/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 8.846,61 (oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um
centavos), em razão de descumprimento de níveis de serviço, em especial pelos
atrasos na recuperação de circuitos, no mês de maio de 2015, conforme
estabelecido nas subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 234:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
06/03/2013
Valor da Multa:
R$ 25.651,77
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –
006757/2013, de 06/03/2013, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 25.651,77 (vinte e cinco
mil, seiscentos e cinquenta e um reais, e setenta e sete centavos), em decorrência
de atrasos na instalação de circuitos no mês de novembro/2012, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5, e com fundamento legal no art. 87,
inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 235:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
26/02/2013
Valor da Multa:
R$ 203,67
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –
005847/2013, de 26/02/2013, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 203,67 (duzentos e três
reais, sessenta e sete centavos), em decorrência de atrasos na instalação de
circuitos, no mês de dezembro de 2012, conforme estabelecido nas Subcláusulas
9.1.3 e 9.1.5, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993.
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Ocorrência 236:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
27/11/2015
Valor da Multa:
R$ 15.205,86
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-039225, de 27/11/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 15.205,86 (quinze mil, duzentos e cinco reais e oitenta e
seis centavos), à empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/201171, com base na alínea “b” da Subcláusula 9.1, do Contrato em questão, em
conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 237:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
03/09/2013
Valor da Multa:
R$ 41.903,49
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 026730/2013, de 03/09/2013, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 41.903,49 (quarenta e um mil, novecentos e três reais, e quarenta e nove
centavos), em decorrência de atrasos na recuperação de circuitos no mês de
abril de 2013, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido
contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993.
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Ocorrência 238:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
23/09/2015
Valor da Multa:
R$ 7.868,33
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-032110, de 23/09/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 7.868,33 (sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e
trinta e três centavos), à empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/201171, com base na Subcláusula 9.1.3, do Contrato em questão, em conformidade
com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 239:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
03/03/2016
Valor da Multa:
R$ 10.764,00
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-006655, de 03/03/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 10.764,00 (dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais), à
empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, à vista do
que consta no Processo nº 70387.000016/2011-71, com base na Subcláusula
9.1.3, do Contrato em questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87,
da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 240:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
13/11/2013
Valor da Multa:
R$ 1.609,40
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 034611/2013, de 13/11/2013, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 1.609,40 (hum mil, seiscentos e nove reais, e quarenta centavos), em
decorrência de atrasos na instalação de circuitos no mês de junho de 2013,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 241:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
29/01/2013
Valor da Multa:
R$ 1.189,93
70387000016201171
Número do Contrato: 47042
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o ofício SUPGA/GAGEP –
002921/2013, de 29/01/2013, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 1.189,93 (hum mil,
cento e oitenta e nove reais, e noventa e três centavos), em razão dos atrasos na
ativação de serviços, no mês de setembro/2012, conforme estabelecido nas
Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e com base legal no art. 87,
inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 242:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
04/02/2015
Valor da Multa:
R$ 16.821,88
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 004018/2015, de 04/02/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 16.821,88 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos),
em razão de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de outubro de 2014,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.2.1, 9.2.2 e 9.3 do referido contrato,
e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 243:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
18/12/2015
Valor da Multa:
R$ 22.570,77
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-041708, de 18/12/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 22.570,77 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta reais e
setenta e sete reais), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/201171, com base na Subcláusula 9.1.3, do Contrato em questão, em conformidade
com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 244:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
04/02/2015
Valor da Multa:
R$ 18.089,76
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 004021/2015, de 04/02/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 18.089,76 (dezoito mil, oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), em
razão de atrasos na ativação de circuitos, no mês de dezembro de 2014,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 245:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
28/06/2016
Valor da Multa:
R$ 36.813,83
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 019514/2016, de 28/06/2016 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 36.813,83 (trinta e seis mil, oitocentos e treze reais e oitenta e três
centavos), em razão de descumprimento dos níveis de serviço, referente aos
atrasos na ativação de circuitos, nos meses de fevereiro de 2016, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 246:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
20/05/2015
Valor da Multa:
R$ 66.371,07
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 016319/2015, de 20/05/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 66.371,07 (sessenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e sete centavos),
em razão de atrasos na ativação de circuitos, no mês de fevereiro de 2015,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 247:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
11/06/2014
Valor da Multa:
R$ 9.038,34
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 017584/2014, de 11/06/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 9.038,34 (nove mil, trinta e oito reais, e trinta e quatro centavos), em razão
de atrasos no tempo de recuperação de circuitos, no mês de janeiro de 2014,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 248:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
03/03/2016
Valor da Multa:
R$ 23.551,33
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-006642, de 03/03/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 23.551,33 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e um
reais e trinta e três centavos), à empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/201171, com base na alínea “b” da Subcláusula 9.1, do Contrato em questão, em
conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 249:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
19/02/2014
Valor da Multa:
R$ 9.621,99
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 005088/2014, de 19/02/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 9.621,99 (nove mil, seiscentos e vinte e um reais, e noventa e nove
centavos), em razão de descumprimento de níveis de serviço, referente ao
tempo de recuperação de circuitos, nos meses de agosto e setembro de 2013,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 250:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
30/04/2015
Valor da Multa:
R$ 7.434,48
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-014056, de 30/04/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 7.434,48 (sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e
quarenta e oito centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62 à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/2001-71,
com base na alínea “b” da Subcláusula 9.1 e Subcláusula 9.1.2, do Contrato em
questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 251:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
04/02/2015
Valor da Multa:
R$ 7.282,79
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 004014/2015, de 04/02/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 7.282,79 (sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos),
em razão de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de novembro de 2014,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 252:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
26/10/2015
Valor da Multa:
R$ 15.245,62
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-035312, de 26/10/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011 e Aditivos RG nº
49.782/2012 e RG nº 51.640/2013, aplicou a penalidade de multa no valor de
R$ 15.245,62 (quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 002.558.157/000162, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/2011-71, com base na
alínea “b” da Subcláusula 9.1, c/c a Subcláusula 9.1.2, do Contrato em questão,
em conformidade com o artigo 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 253:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
19/10/2016
Valor da Multa:
R$ 8.479,66
70387000016201171
Número do Contrato: 47042
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-032828/2016, DE 19/10/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após
decorridos os prazos legais e facultado ao fornecedor o
pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de
apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de
multa no valor especificado, em razão de
descumprimento de níveis de serviço, em relação ao
tempo de recuperação de circuitos, no mês de
junho de 2016, conforme subcláusulas 9.1.2 e
9.1.3 do Contrato em referência e com fundamento
legal no art. 87, inciso II, da Lei no 8.666/1993.
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Ocorrência 254:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
24/09/2015
Valor da Multa:
R$ 156.124,45
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 032221/2015, de 24/09/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 156.124,45 (cento e cinquenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e
quarenta e cinco centavos), em razão de descumprimento dos níveis de serviço,
referente aos atrasos na ativação de circuitos no mês de junho de 2015,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 255:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
11/01/2016
Valor da Multa:
R$ 25.750,40
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-000876, de 11/01/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 25.750,40 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais
e quarenta centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/201171, com base na Subcláusula 9.1.3, do Contrato em questão, em conformidade
com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 256:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
01/08/2013
Valor da Multa:
R$ 521,70
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 022996/2013, de 01/08/2013, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 521,70 (quinhentos e vinte e um reais, e setenta centavos), em decorrência
de atrasos na recuperação de circuitos no mês de março de 2013, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 257:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
06/02/2014
Valor da Multa:
R$ 2.831,40
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 003622/2014, de 06/02/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 2.831,40 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais, e quarenta centavos), em
decorrência de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de outubro de 2013,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 258:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
22/11/2013
Valor da Multa:
R$ 15.767,77
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 035487/2013, de 22/11/2013, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 15.767,77 (quinze mil, setecentos e sessenta e sete reais, e setenta e sete
centavos), em decorrência de atrasos na recuperação de circuitos, nos meses de
maio e junho de 2013, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do
referido contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993.
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Ocorrência 259:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
17/08/2017
Valor da Multa:
R$ 1.167,65
70387000016201171
Número do Contrato: 47042-2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-024775/2017, o Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), após atendidas as exigências legais de
concessão de prazos e apresentação de ampla defesa prévia e recursos cabíveis,
aplicou no contratado multa no valor em referência, devido ao
descumprimento de níveis de serviços, cpm atraos na recuperação de circuitos,
tempo de disponibilidade e RTD, com apoio nas subcláusulas 4.1.6, 4.1.1 e
4.1.2 c/c alínea a, da subcláusula 7.2, do Contrato também referência.

Ocorrência 260:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
15/04/2014
Valor da Multa:
R$ 94.242,20
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –011125, de 15/04/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 94.242,20 (noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte
centavos), em razão de atrasos no tempo de recuperação de circuitos, no mês de
janeiro de 2014, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5, do
Contrato RG nº 47.042/2011 e Aditivos, e com fundamento legal no art. 87,
inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 (Processo nº 70387.000016/2011-71).

Ocorrência 261:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
08/03/2013
Valor da Multa:
R$ 15.016,02
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –
006953/2013, de 08/03/2013, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 15.016,02 (vinte e
quatro mil, quinhentos e vinte e três reais, e setenta e seis centavos), em
decorrência de indisponibilidade de acesso no mês de outubro de 2012,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5, e com fundamento legal
no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 262:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
28/01/2015
Valor da Multa:
R$ 207.999,65
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-003212, de 28/01/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 207.999,65 (duzentos e sete mil, novecentos e noventa e
nove reais e sessenta e cinco centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A,
CNPJ nº 002.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº
70387.000016/2011-71, com base nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5, do Contrato em
questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 263:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
25/02/2014
Valor da Multa:
R$ 40.437,54
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 005789/2014, de 25/02/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 40.437,54 (quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais, e cinquenta e
quatro centavos), em razão de atrasos na instalação de circuitos, no mês de
dezembro de 2013, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do
referido contrato, e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993.
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Ocorrência 264:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
19/10/2016
Valor da Multa:
R$ 8.485,96
70387000016201171
Número do Contrato: 47042
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-032832/2016, DE
19/10/2016, o SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após
decorridos os prazos legais e facultado ao fornecedor o
pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de
apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de
multa no valor especificado, em razão de
descumprimento de níveis de serviço, em relação ao
tempo de recuperação de circuitos, no mês de
maio de 2016, conforme subcláusulas 9.1.2 e
9.1.3 do Contrato em referência e com fundamento
legal no art. 87, inciso II, da Lei no 8.666/1993.

Ocorrência 265:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
17/04/2017
Valor da Multa:
R$ 784,62
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 011135/2017, de 17/04/2017, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa no valor de
R$ 784,62 (setecentos e oitenta e quatro reais, e sessenta e dois centavos), em
razão de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de julho de 2016,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 266:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
24/06/2014
Valor da Multa:
R$ 9.607,84
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 018577/2014, de 24/06/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 9.607,84 (nove mil, seiscentos e sete reais, e oitenta e quatro centavos), em
razão de atrasos no tempo de recuperação de circuitos, no mês de fevereiro de
2014, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato,
e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 267:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
03/08/2016
Valor da Multa:
R$ 8.522,44
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 023865/2016, de 03/08/2016 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 8.522,44 (oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro
centavos), em razão de descumprimento dos níveis de serviço, referente aos
atrasos na recuperação de circuitos no mês de março de 2016, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 268:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
01/07/2015
Valor da Multa:
R$ 7.448,00
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-021429, de 01/07/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 7.448,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), à
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62 à vista do
que consta no Processo nº 70387.000016/2001-71, com base na alínea “b” da
Subcláusula 9.1 e Subcláusula 9.1.2, do Contrato em questão, em conformidade
com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 269:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
28/03/2013
Valor da Multa:
R$ 6.523,26
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 008918/2013, de 28/03/2013, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 6.523,26 (seis mil, quinhentos e vinte e três reais, e vinte e seis centavos),
em decorrência de atrasos no tempo de recuperação de circuitos, no mês de
dezembro de 2012, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 270:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
10/08/2015
Valor da Multa:
R$ 10.221,61
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-026732, de 10/08/2015, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011 e Termos Aditivos RG nº
49.782/2012 e RG nº 51.640/2013, aplicou a penalidade de multa no valor de
R$ 10.221,61 (dez mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), à
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 002.558.157/0001-62, à vista do
que consta no Processo nº 70387.000016/2011-71, com base na alínea “b” da
Subcláusula 9.1, c/c a Subcláusula 9.1.2, do Contrato em questão, em
conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666

Ocorrência 271:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
03/08/2016
Valor da Multa:
R$ 8.366,24
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP - 023861/2016, de 03/08/2016 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 8.366,24 (oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro
centavos), em razão de descumprimento dos níveis de serviço, referente aos
atrasos na recuperação de circuitos no mês de fevereiro de 2016, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com
fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 272:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
10/12/2014
Valor da Multa:
R$ 1.999,57
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-039371, de 10/12/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 1.999,57 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e
cinquenta e sete centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 00510/2014, com base
na alínea "b" da Subcláusula 9.1 e Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5, do Contrato em
questão, em conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 273:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
09/12/2014
Valor da Multa:
R$ 7.614,53
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 039158/2014, de 09/12/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 7.614,53 (sete mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos),
em razão de atrasos na recuperação de circuitos, no mês de agosto de 2014,
conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e
com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 274:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
30/10/2012
Valor da Multa:
R$ 16.439,54
70387000016201171
Número do Contrato: 47042
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício SUPGA – 034959/2012, de
30/10/2012, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno
exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe
a sanção de multa, no valor de R$ 16.439,54 (dezesseis mil, quatrocentos e
trinta e nove reais, e cinquenta e quatro centavos), em razão dos atrasos na
ativação de serviços no período de maio/2012-julho/2012, conforme
estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com base
legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 275:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
02/04/2015
Valor da Multa:
R$ 10.997,65
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 010788/2015, de 02/04/2015 o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 10.997,65 (dez mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco
centavos), em razão de atrasos na ativação de circuitos, no mês de janeiro de
2015, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato,
e com fundamento legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Ocorrência 276:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
03/01/2014
Valor da Multa:
R$ 1.760,00
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP – 000268/2014, de 03/01/2014, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), após decorridos os
prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa
prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de
R$ 1.760,00 (hum mil, setecentos e sessenta reais), em decorrência de atrasos na
recuperação de circuitos, no mês de julho de 2013, conforme estabelecido nas
Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido contrato, e com fundamento legal no art.
87, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
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Ocorrência 277:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
13/09/2012
Valor da Multa:
R$ 60.627,23
70387000016201171
Número do Contrato: 47042
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício SUPGA – 029949/2012, de
13/09/2012, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao fornecedor o pleno
exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de recursos, aplicou-lhe
a sanção de multa, no valor de R$ 60.627,23 (sessenta mil, seiscentos e vinte e
sete reais, e vinte e três centavos), em decorrência dos atrasos na ativação de
serviços, no período de nov/2011-abr/2012, conforme estabelecido nas
Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5 do referido contrato, e no art. 87, inciso II, da Lei nº
8.666/1993.

Ocorrência 278:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
22/04/2016
Valor da Multa:
R$ 7.766,52
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-011986, de 22/04/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 7.766,52 (sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e
cinquenta e dois centavos), à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/201171, com base na alínea “b” da Subcláusula 9.1, do Contrato em questão, em
conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 279:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
03/03/2016
Valor da Multa:
R$ 7.096,22
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-006651, de 03/03/2016, o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 7.096,22 (sete mil e noventa e seis reais e vinte e dois
centavos), à empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62,
à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/2011-71, com base na alínea
“b” da Subcláusula 9.1, do Contrato em questão, em conformidade com o
estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 280:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
04/03/2015
Valor da Multa:
R$ 33.404,05
70387000016201171
Número do Contrato: 47.042/2011
Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP-007019, de 04/03/2015,o SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao
processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção
feita pelo Gestor do Contrato RG nº 47.042/2011, aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 33.404,05 (trinta e três mil, quatrocentos e quatro reais e
cinco centavos), à empresa TELEFÔNICA
BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62, à vista do que consta no Processo nº 70387.000016/201171, com base nas Subcláusulas 9.1.3 e 9.1.5, do Contrato em questão, em
conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei nº 8.666/1993.
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Ocorrência 281:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
22/10/2012
Valor da Multa:
R$ 13.474,62
70387000016201171
Número do Contrato: 47042
Contrato RG nº 47.042/2011 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –
034179/2012, de 22/10/2012, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 13.474,62 (treze mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais, e sessenta e dois centavos), em
decorrência dos atrasos na ativação de serviços, no período de Junho a
Agosto/2012, conforme estabelecido nas Subcláusulas 9.1.2 e 9.1.5 do referido
contrato, e com base legal no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 282:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
21/01/2013
Valor da Multa:
R$ 13.285,11
7038700004201066
Número do Contrato: 44314
Contrato RG nº 44.314/2010 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEP –
002029/2013, de 21/01/2013, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa, no valor de R$ 13.285,11 (treze mil,
duzentos e oitenta e cinco reais, e onze centavos), em razão dos atrasos na
recuperação de circuitos, no mês de setembro/2012, conforme estabelecido nas
alíneas 'c' e 'e' da Subcláusula 9.2 do referido contrato, e no art. 87, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 283:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
90030 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO
27/07/2017
Valor da Multa:
R$ 585,31
89626020164048000
Número do Contrato: 042/2011
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplica a penalidade de multa, tendo
em vista a mora na entrega do objeto do Contrato nº 042/2011.
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Ocorrência 284:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
125081 - CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE PORTO ALE
11/03/2014
Valor da Multa:
R$ 4.203,40
AA0345/TISU/2014
Número do Contrato: 0123-ST/2013/0163
Aplicação de multa por descumprimento reiterado de cláusulas contratuais na
execuçao do Contrato nº0123-ST/2013/0163, através do AA 0345/TISU/2014,
conforme registros nos autos do processo.

Ocorrência 285:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
125081 - CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE PORTO ALE
13/08/2015
Valor da Multa:
R$ 4.560,11
AA 0394/SUPA/2015
Número do Contrato: TC0157-ST/2013/0163
Aplicação de multa por descumprimento do subitens 7.1.5 e 7.1.6 do Termo de
Contrato, fundamentada no subitem 9.1.2 do Termo de Contrato.

Ocorrência 286:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
125007 - CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE BRASILIA
30/06/2015
Valor da Multa:
R$ 2.325,20
AA 575/TIIN-3/201
Número do Contrato: TC 0058-PS/2014/0001
Multa, de 0,2% do valor do contrato, em função de descumprimento do
subitem 7.1.3 do Termo de Contrato nº 0058-PS/2014/0001, celebrado na
Infraero SEDE, caracterizado especificamente por deixar de atender a
solicitações feitas pela fiscalização.

Ocorrência 287:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
27/06/2014
Valor da Multa:
R$ 125,28
CT 7000/14-GERAD
Número do Contrato: 00000000005832013
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-7000/2014
(CONTRATO
583/2013)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 125,28 (CENTO E VINTE E
CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO
ATRASO NA INSTALAÇÃO DO DDR NO EDIFÍCIO SEDE DA DIRETORIA
REGIONAL (BAURU/SP).
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Ocorrência 288:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
27/06/2014
Valor da Multa:
R$ 6,41
CT 7001/14-GERAD
Número do Contrato: 00000000006002013
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-7001/2014
(CONTRATO
600/2013)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 6,41 (SEIS REAIS E
QUARENTA E UM CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA
INSTALAÇÃO DO DDR NA REVEN-02 (SOROCABA/SP).

Ocorrência 289:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
27/06/2014
Valor da Multa:
R$ 34,75
CT 7002/14-GERAD
Número do Contrato: 00000000000122014
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-7002/2014
(CONTRATO
012/2014)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 34,75 (TRINTA E QUATRO
REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO
ATRASO NA INSTALAÇÃO DO DDR NA REVEN-03 (CAMPINAS/SP).

Ocorrência 290:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
27/06/2014
Valor da Multa:
R$ 18,22
CT 7003/14-GERAD
Número do Contrato: 00000000005742013
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-7003/2014
(CONTRATO
574/2013)
FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 18,22 (DEZOITO REAIS E
VINTE E DOIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA
INSTALAÇÃO DO DDR NA REVEN-07 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP).

Ocorrência 291:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
925933 - ECT - DIRETORIA REGIONAL RIO GRANDE DO SUL
17/03/2015
Valor da Multa:
R$ 7.624,68
CT/SEGC 1549/2015
Número do Contrato: CTR 48/2012
aplicação da penalidade de multa no valor total de R$ 7.624,68 (sete mil
seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) conforme o previsto
na Cláusula Oitava, subitem 8.1.2.2, alínea “d”, do contrato. Atraso na
apresentação da garantia contratual.
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Ocorrência 292:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
12/09/2012
Valor da Multa:
R$ 32,91
MA518771595/12
Número do Contrato: 022/2009
DESCUMPRIMENTO DAS ALINEAS ¨A¨ E ¨B¨ DO SUBITEM 5.1.2. DA
CLAUSULA QUINTA DO MESMO INSTRUMENTO.

Ocorrência 293:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
18/09/2012
Valor da Multa:
R$ 334,50
MA519932930/12
Número do Contrato: 023/2009
DESCUMPRIMENTO DAS ALINEAS ¨A,¨ ¨B,¨ ¨C¨ E ¨D¨DO SUBITEM
5.1.2. DA CLAUSULA QUINTA DO MESMO INSTRUMENTO.

Ocorrência 294:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
10/08/2016
Valor da Multa:
R$ 1.960,91
MA811763725/16
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.6. do apêndice 01 do anexo
01 da descrição técnica do mesmo instrumento. WEB1487/2016

Ocorrência 295:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
10/08/2016
Valor da Multa:
R$ 109,96
MA811763734/16
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 5.13. do apêndice 01 do anexo
01 da descrição técnica do mesmo instrumento. WEB1486/2016
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Ocorrência 296:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
10/08/2016
Valor da Multa:
R$ 18,12
MA811764125/16
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do Apêndice 01 do anexo
01 da descrição técnica do mesmo instrumento. WEB 1484/2016

Ocorrência 297:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
15/08/2016
Valor da Multa:
R$ 426,01
MA812497125/16
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do apêndice 01 do anexo
01 da descrição técnica do mesmo instrumento. WEB 1621/2016

Ocorrência 298:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
03/04/2018
Valor da Multa:
R$ 7.473,44
PA-008/12
Número do Contrato: CT 086/2012
PA-008/2012 – SCL-CT 086/2012
TELEFÔNICA BRASIL S/A
O ILUSTRÍSSIMO SR. DIRETOR DA SECRETARIA DE PROCESSAMENTO
E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DESTE
TRIBUNAL DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA,
NO VALOR DE R$ 7.473,44, COM BASE NA CLÁUSULA DEZESSETE,
PARÁGRAFO TERCEIRO DO CONTRATO, C/C O ARTIGO 87, II, DA LEI
Nº 8.666/93, PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
25/07/2017 – REGISTRO EM 03/04/2018

Ocorrência 299:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
21/03/2013
Valor da Multa:
R$ 5.433,52
PA-008/2012
Número do Contrato: 86/2012
MULTA DE R$ 5.433,52 POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
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Ocorrência 300:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
12/06/2018
Valor da Multa:
R$ 3.261,13
PA-008/2012
Número do Contrato: CT 086/2012
O ILUSTRÍSSIMO SR. DIRETOR DA SECRETARIA DE PROCESSAMENTO
E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES DESTE
TRIBUNAL DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
MORATÓRIA, NO VALOR DE R$ 3.261,13, COM BASE NA CLÁUSULA
DEZESSETE, PARÁGRAFO TERCEIRO DO CONTRATO, C/C O ARTIGO
87, II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. (incidente 09).

Ocorrência 301:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
03/04/2009
PG-008/2008
O ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
DESTE TRIBUNAL,DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE
MULTA
PREVISTA
NO
ART.
87
DALEI
8.666/93,
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
CLAÚSULA
CONTRATUAL.

Ocorrência 302:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
24/07/2015
Valor da Multa:
R$ 7.471,09
PP-PA-008/2012
Número do Contrato: SCL-CT 086/2012
O ILUSTRÍSSIMO SRA. DIRETORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSTITUTA DESTE TRIBUNAL DETERMINOU A APLICAÇÃO DA
PENALIDADE DE MULTA DE R$ 7.471,09, COM BASE NA CLÁUSULA
DEZESSETE, PARÁGRAFO TERCEIRO, DO CONTRATO, PELO
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

Emitido em: 26/12/2019 19:03
CPF: 563.683.301-63
Nome: REGINA ROSA MARTINS

101 de 113
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 04518D7D00339333.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.184180/2019-63

Relatório de Ocorrências
Ocorrência 303:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
21/02/2014
Valor da Multa:
R$ 1.555,76
PP-PG-033/13
Número do Contrato: CCL-CT 105/2013
O ILUSTRÍSSIMO SR. DIRETOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE
TRIBUNAL DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
MORATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TREZE,
ITEM 1, DO AJUSTE, C/C O ARTIGO 86 DA LEI 8.666/93, NO IMPORTE
DE
R$
1.555,76,
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.

Ocorrência 304:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Outros
90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
13/06/2014
Valor da Multa:
R$ 1.005,68
RJEOF2010/2108.01
Número do Contrato: CONTRATO Nº 07/2011
A Diretora da Secretaria Geral, dra. Patrícia Reis Longhi, DECIDIU aplicar à
empresa TELEFÔNICA BRASIL S A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 a penalidade
de MULTA COMPENSATÓRIA DE 30% (trinta por cento), sobre o valor de
R$ 3.352,25 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco
centavos), por não proceder à entrega da garantia contratual relativa ao Termo
Aditivo nº 02 do Termo de Contrato nº 07/2011, até a presente data, nos
termos do subitem 14.4.1 do Edital do Pregão nº 131/2010 , c/c art. 87, II, da
Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 305:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
15/12/2014
Valor da Multa:
R$ 2.787,50
TLMA699136189/14
Número do Contrato: 0023/2009
Em decorrência do descumprimento do subitens 14.1. da Cláusula Décima
Quarta do mesmo instrumento. WEB 2869/2014
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Ocorrência 306:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
14/10/2016
Valor da Multa:
R$ 280,98
TLMA820894327/16
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. WEB1818/2016

Ocorrência 307:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
25/11/2016
Valor da Multa:
R$ 380,69
TLMA826378043/16
Número do Contrato: 0034/2015
Em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. WEB 2288/2016

Ocorrência 308:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
21/12/2016
Valor da Multa:
R$ 72,52
Tlma829639998
Número do Contrato: CTR0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.4 do Apêndice 01 do Anexo
01 da descrição técnica do mesmo instrumento .Web2465/2016

Ocorrência 309:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
10/01/2017
Valor da Multa:
R$ 54,38
Tlma831751721/16
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web2590/2016.
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Ocorrência 310:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
01/02/2017
Valor da Multa:
R$ 18,13
TLMA834559524/17
Número do Contrato: 0034/2015
Em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. WEB 0121/2017

Ocorrência 311:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
30/03/2017
Valor da Multa:
R$ 235,65
Tlma 842281825/17
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitens 6.4. do Apêndice 01 do
Anexo 1 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 0399/2017.

Ocorrência 312:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
08/05/2017
Valor da Multa:
R$ 41,36
Tlma 847180465/17
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 13. do Apêndice 01 do Anexo
01 da descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 0639/2017.

Ocorrência 313:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
12/05/2017
Valor da Multa:
R$ 262,86
Tlma 848041156/17
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 6.4. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 0684/2017.
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Ocorrência 314:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
06/06/2017
Valor da Multa:
R$ 64,24
Tlma 851453660/17
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 5.13. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 0879/2017.

Ocorrência 315:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
29/06/2017
Valor da Multa:
R$ 22,22
Tlma 854804572/17
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 5.13. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 1079/2017.

Ocorrência 316:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
28/07/2017
Valor da Multa:
R$ 100,42
Tlma 858735104/17
Número do Contrato: 0034/2015
em decorrência do descumprimento do subitem 5.13. do Apêndice 01 do Anexo
01 da Descrição Técnica do mesmo instrumento. Web 1323/2017.

Ocorrência 317:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
24/01/2014
Valor da Multa:
R$ 116.369,55
WEB 0191/2014
Número do Contrato: 0236/2009
APLICAÇÃO DE MULTA RESCISORIA com fulcro na alínea “d” do subitem
8.1.2.2. da Cláusula Oitava c/c alíneas “e” e “m” do subitem 9.1.1. da Cláusula
Nona do Contrato e inciso I do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93.
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Ocorrência 318:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
18/09/2012
Valor da Multa:
R$ 334,50
WEB 1566/2012
Número do Contrato: 023/2009
Descumprimento do subitem 5.1.2, conforme cláusula contratual.

Ocorrência 319:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Data Aplicação:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Inexecução Total ou Parcial do Contrato
925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
08/08/2012
Valor da Multa:
R$ 501,75
web2530/2012
Número do Contrato: 0023/2009
Descumprimento do subitem, 50175, conforme cláusula contratual

Ocorrência 320:
Tipo Ocorrência:
Motivo:
UASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção:
Prazo:
Prazo Inicial:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Inexecução total ou parcial do contrato
90014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES
Administração
Determinado
14/01/2016
Prazo Final:
31/03/2017
6.560/12/2009-EOF
Número do Contrato: 061/2009
A SUSPENSÃO ESTÁ RESTRITA AO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DECISÃO PROFERIDA EM 24/01/2017
REVIU A SANÇÃO REGISTRADA EM 21/10/2016, PASSANDO A DATA
FINAL DA SUSPENSÃO ATÉ 31/03/2017.

Ocorrência 321:
Outros Tipos de Ocorrência
80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
Impeditiva:
Não
Prazo Inicial:
06/11/2013
Número do Processo:
00416688201350400
Descrição/Justificativa: Aplicada multa atraso na entrega de material no montante de R$ 3.089,50.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
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Ocorrência 322:
Outros Tipos de Ocorrência
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
Administração
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
01228/2012
Número do Contrato: 04.289.10.04
Descrição/Justificativa: Foi instaurado procedimento de apuração de falta contratual/ocorrido na
realização do contrato nº 04.289.10.04, contra a empresa Telecomunicações de
São Paulo S/A - Telesp (Telefônica Brasil S.A.), que recorreu da decisão de
aplicação das penalidades de MULTA CONTRATUAL (artigo 87, inciso II Lei
Federal 8.666/93), estando a decisão não definitiva, submetida a revisão pelo
Conselho da Justiça Federal do TRF da 3ª Região.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção:

Ocorrência 323:
Outros Tipos de Ocorrência
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
Administração
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
01373/2012
Número do Contrato: 04.274.10.03
Descrição/Justificativa: Foi instaurado procedimento de apuração de falta contratual ocorrido na
execução do contrato nº 04.274.10.03 contra a empresa TELCOMUNICACOES
DE SAO PAULO S/A -TELESP (TELEFONICA BRASIL S/A) que recorreu da
decisão de aplicacao de penalidade de multas contratuais nos valores de R$
14.989,03, R$ 30.439,58 e R$ 4.211,47, estando a decisão nao definitiva
submetida a reexame pelo Conselho da Justiça Federal da 3a. Regiao.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção:

Ocorrência 324:
Outros Tipos de Ocorrência
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
Administração
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
01545/2012
Número do Contrato: 04.282.10.03
Descrição/Justificativa: Foi instaurado procedimento de apuração de falta contratual ocorrido na
execução do contrato nº 04.282.10.03 contra a empresa TELCOMUNICACOES
DE SAO PAULO S/A -TELESP (TELFONICA BRASIL S/A) que recorreu
decisão da penalidade de multas contratuais nos valores de R$ 1.754,62, R$
2.012,32 e R$ 315,72, estando a decisão não definitiva submetida à reexame
pelo Conselho da Justiça Federal da 3ª Região.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção:
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Ocorrência 325:
Outros Tipos de Ocorrência
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
05895/2010
Número do Contrato: 04.382.10.07
Descrição/Justificativa: Foi instaurado procedimento de apuração de falta contratual ocorrida na
execução do contrato nº 04.382.10.07 que recorreu da decisão das multas
contratuais nos valores de R$ 2.499,41, R$ 3.536,50, R$ 3.057,28 e R$ 3.122,27,
estando a decisão não definitiva submetida à revisão pelo Conselho da Justiça
Federal da 3ª Região.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:

Ocorrência 326:
Outros Tipos de Ocorrência
200208 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-1A. REGIAO
Administração
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
140/2015-80
Número do Contrato: 30/2009
Descrição/Justificativa: DECISÃO
Aplicação da penalidade de multa, no valor de R$ 758,59 (setecentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com fundamento no artigo
86 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUDIA DE FÁTIMA ROQUE
Secretária Regional
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção:

Ocorrência 327:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção:
Prazo:
Prazo Inicial:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Outros Tipos de Ocorrência
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
Administração
Indeterminado
Impeditiva:
Não
05/04/2011
70387000016200612
Número do Contrato: 44.359/2010
Contrato RG nº 44.359/2010 - Mediante o Ofício SUPGA/GAGEN 010298/2011, de 05/04/2011, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS (SERPRO), após decorridos os prazos legais e facultado ao
fornecedor o pleno exercício dos direitos de defesa prévia e de apresentação de
recursos, aplicou-lhe a sanção de multa de mora, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), em decorrência de atraso no cumprimento dos prazos de ativação de
serviço, conforme estabelecido na Subcláusula 9.2, alínea 'b', e com
fundamento legal no art. 86, da Lei nº 8666, de 21/06/1993.

Emitido em: 26/12/2019 19:03
CPF: 563.683.301-63
Nome: REGINA ROSA MARTINS

108 de 113
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 04518D7D00339333.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.184180/2019-63

Relatório de Ocorrências
Ocorrência 328:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Legado
90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
203912007
FOI INSTAURADO PROCEDIMENTO DE APURAçãO DE FALTA
CONTRATUAL OCORRIDONA REALIZAçãO DOS CERTAMES DOS
PREGõES ELETRôNICOS 60/2004; 03/2006;07/2002; 01/2003; 63/2003;
02/2004, CONTRA A EMPRESA DETELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO
S/A - TELESP, QUE RECORREU DADECISãO DE APLICAçãO DE MULTAS,
ESTANDO A DECISãO NãO DEFINITIVA,SUBMETIDA A REVISãO PELO
CONSELHO DA JUSTIçA FEDERAL DO TRFDA 3ª REGIãO.

Ocorrência 329:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Legado
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
703870000162006
CONTRATO RG 39.876, DE 21/11/2006 - MEDIANTE OS OFICIOS
SUPGA/GAGEC-013388, DE 19/05/2009, E SUPGA-020219, DE 23/07/2009, O
SERVIçO FEDERALDE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) APLICOU
AO FORNECEDOR A SANçAO DE MULTA, NO VALOR DE R$ 24.469,43
(VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E
QUARENTA E TRES CENTAVOS), DEVIDO A ATRASOS NA ATIVAçãO DE
CIRCUITOS, CONFORME APURADO PELA COOGC EM PROCESSO E
COM FUNDAMENTO LEGAL EM CLAUSULAS CONTRATUAIS E NO ART.
86, DA LEI Nº 8.666/1993, RESPEITADOS PRAZOS E RECURSOS
CONFERIDOS EM LEI.

Ocorrência 330:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Legado
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
703870000162006
CONTRATO RG Nº 39.876/2006 - MEDIANTE O OFíCIO 020546/2010, DE
02/08/2010, O SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO), APóS DE-CORRIDOS OS PRAZOS LEGAIS E FACULTADO AO
FORNECEDOR O PLENO EXERCíCIODOS DIREITOS DE DEFESA PRéVIA
E DE APRESENTAçãO DE RECURSOS, APLICOU-LHE A SANçãO DE
MULTA DE MORA, NO VALOR DE R$ 58.437,00 (CINQUENTA EOITO
MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS), EM DECORRêNCIA DE
ATRA-SO NA EXECUçãO/ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL,
CONFORME ESTABELECIDO NASUBCLáUSULA 9.2, ALíNEAS 'A' E 'D', E
COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 86DA LEI Nº 8666, DE 21/06/1993.
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Ocorrência 331:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Legado
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
703870000162006
CONTRATO RG 39.876, DE 21/11/2006 - MEDIANTE O OFICIO
SUPGA/GAGEC-05606, DE 03/03/2008, O SERVIçO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) APLICOU NO FORNECEDOR A
SANçAO DE MULTA DE MORA, NO VALOR DE R$ 50.230,12
(CINQUENTA MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS),
DEVIDOA ATRASOS NA ATIVAçAO DE CIRCUITOS, CONFORME
APURADO PELA COOGC EM PROCESSO E COM FUNDAMENTO LEGAL
EM CLAUSULAS CONTRATUAIS E NO ART. 86, DA LEI 8.666/1993,
RESPEITADOS PRAZOS E RECURSOS CONFERIDOS EM LEI.

Ocorrência 332:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Legado
806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
703870000162006
CONTRATO RG Nº 39876/2006 - MEDIANTE O OFíCIO DP - 022321/2010,
DE 03/08/2010, O SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO), APóSDECORRIDOS OS PRAZOS LEGAIS E FACULTADO AO
FORNECEDOR O PLENO EXERCí-CIO DOS DIREITOS DE DEFESA
PRéVIA E DE APRESENTAçãO DE RECURSOS, APLI-COU-LHE A SANçãO
DE MULTA DE MORA, NO VALOR DE R$ 315.735,99 (TREZEN-TOS E
QUINZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, E NOVENTA E
NOVECENTAVOS),
EM
DECORRêNCIA
DE
ATRASO
NA
EXECUçãO/ENTREGA DO OBJETO CON-TRATUAL, CONFORME
ESTABELECIDO NA SUBCLáUSULA 9.2, ALíNEAS 'A' E 'D',E COM
FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 86, DA LEI Nº 8666, DE 21/06/1993.
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Ocorrência 333:
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
Número do Processo:
Descrição/Justificativa:

Legado
808120 - SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
703870000162006
CONTRATO RG 39.876, DE 21/11/2006 - MEDIANTE OS OFICIOS
SUPGA/GAGEC-023589, DE 25/08/2009, E SUPGA-029861, DE 21/10/2009, O
SERVIçO FEDERALDE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) APLICOU
AO FORNECEDOR A SANçAO DE MULTA, NO VALOR DE R$ 48.551,60
(QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E
SESSENTA CENTAVOS), DEVIDO A ATRASOS NA ATIVAçãO DE DE
CIRCUITOS, CONFORME APURADO PELA COOGC EM PROCESSO E
COM FUNDAMENTO LEGAL EM CLAUSULAS CONTRATUAIS E NO ART.
86, DA LEI Nº 8.666/1993, RESPEITADOS PRAZOS E RECURSOS
CONFERIDOS EM LEI.

Ocorrência 334:
Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
30001 - TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO/DF
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
006.364/2017-9
Número do Contrato: 80/2013
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R$ 14.874,13 (quatorze mil, oitocentos e setenta e quatro
reais e treze centavos), com fundamento no disposto no item 2 da Cláusula
Sexta do Contrato n° 80/2013, e no art. 86 da Lei n° 8.666/93.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:

Ocorrência 335:
Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
200117 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
08658070665/2016
Número do Contrato: 15/2016
Descrição/Justificativa: Em razão da inobservância do subitem 13.1.3. e na forma do subitem 18.2. do
Termo de Referência, Anexo I, do Contrato 15/2016, calculados de acordo com
o subitem 13.1.3. do Termo de Referência, Anexo I.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
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Ocorrência 336:
Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
200117 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
08658.115822/2016
Número do Contrato: 15/2016
Descrição/Justificativa: MULTA MORATÓRIA no valor de R$82,85 (R$4.142,96 x 2%), tendo como
referência o mês de OUTUBRO/16, na empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A,
CNPJ 02.558.157/0001-62, em razão da inobservância do subitem 13.1.3. e na
forma da alínea "b"do item 6.5.11 e na tabela do item 18.3., ambos do Anexo I
(termo de referência) do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº16/2015/AGU/SP, do Contrato 15/2016.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:

Ocorrência 337:
Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
200117 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
08658.143390/2016
Número do Contrato: RP 16/2015/AGU/SP
Descrição/Justificativa: " Decidimos pela aplicação da penalidade de MULTA, com base na alínea "b"
do item 6.5.11 e na tabela do item 18.3., ambos do Anexo I (termo de
referência) do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº16/2015/AGU/SP,
que consiste no valor de R$82,85, correspondente a 2% (dois por cento) do
valor faturado do mês de 11/2016"
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:

Ocorrência 338:
Tipo Ocorrência:
Motivo:

Multa Art. 87, inc. II
Infração contratual, subitens 5.4 e 5.6 alínea "b" da Seção I anexo ao contrato
26/2017

590001 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
Impeditiva:
Não
Prazo Inicial:
23/10/2018
Data Aplicação:
23/10/2018
Número do Processo:
63000000436201866
Número do Contrato: 18/2014
Descrição/Justificativa: Com base no § 6º da Cláusula Décima do Contrato CNMP nº 18/2014, e no
art. 87, inciso II, pelo atraso de 58 (cinquenta e oito) dias para a entrega da
apólice de garantia contratual.
UASG Sancionadora:
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Ocorrência 339:
Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
Impeditiva:
Não
Número do Processo:
PA-008/2012
Número do Contrato: SCL-CT 086/2012
Descrição/Justificativa: A ILUSTRÍSSIMA SENHORA DIRETORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
DESTE TRIBUNAL DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
MORATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DEZESSETE, II, DO
CONTRATO, NO IMPORTE DE R$ 4.848,39, PELO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. Em 13/09/2016.
Tipo Ocorrência:
UASG Sancionadora:
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CONTRATO Nº

2020/0003

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro, a
empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., para a
prestação de serviços de telefonia, a partir
de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento
de aparelhos celulares em comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
nº 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e
a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,
1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, fax e telefone nº (11) 99626-8400, CNPJ-MF
nº 02.558.157/0001-62, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr. FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES, CI. 1.158.676, expedida pela SSP/DF, CPF nº
490.603.251-68, e pelo Sr. WELLINGTON XAVIER DA COSTA, CI 3.516.308, expedida
pela SSP/GO, CPF nº 887.321.001-59, e-mail: maria.bressan@telefonica.com, resolvem
celebrar o presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico nº 110/2019, homologado
pela Senhora Diretora-Geral, conforme documento nº 00100.182511/2019-21 do Processo nº
00200.016729/2018-89, incorporando o edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
documento nº 00100.181709/2019-97, a este instrumento, e sujeitando-se as partes às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de
aparelhos celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos, que são partes
integrantes deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
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Imanter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II -

apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;

a) no caso de consórcio, comprovar a existência de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa-líder, que
deverá atender às condições de liderança estipuladas neste contrato e no edital, e será a
representante das consorciadas perante a União.
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execução deste contrato;
IV – manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VI – 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade
das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
I - 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.
II - A CONTRATADA deverá assinar termo de confidencialidade com declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no SENADO em razão do
trabalho vinculado ao contrato assinado, nos moldes constantes do Anexo 7 do edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
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PARÁGRAFO QUARTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO SÉTIMO - São obrigações do SENADO, além de outras previstas neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I – proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a CONTRATADA
possa cumprir as condições estabelecidas neste contrato, no edital e seus anexos;
II – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, atinentes ao objeto deste contrato;
III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato, no edital e
seus anexos;
IV – responder pelos débitos gerados pela utilização dos serviços, ainda que findo o prazo da
contratação, nos termos da legislação aplicável: máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa) e 150
(cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância nacional e longa distância
internacional, respectivamente;
V – fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados pelo SENADO, não devem ser interrompidos;
VI - comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade
observada na prestação dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO
Será permitido o consórcio entre empresas, nos termos da ANATEL, para atender na
integralidade o objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS CELULARES
EM REGIME DE COMODATO
A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até o dia 03/02/2020, os
dispositivos – aparelhos celulares (tipo 1, 2 e 3) e modems 4G – necessários à prestação dos
serviços previstos neste contrato, conforme especificações constantes do Anexo 3 do edital.
3
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-2442 | seecon@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 70F6158500349E3B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.003766/2020-70

Processo nº 00200.016729/2018-89

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dispositivos deverão ser entregues na Coordenação de
Telecomunicações do Senado Federal, situada no Bloco 13 do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, Brasília – DF, no horário das 9h às 17h.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os dispositivos e seus acessórios deverão ser novos, de
primeiro uso e homologados pela ANATEL.
I - Não serão admitidos dispositivos e acessórios já usados, reparados e/ou recondicionados
em fábrica, bem como não poderão constar da lista de dispositivos a serem descontinuados
pelo fabricante.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Constatada divergência com a especificação técnica exigida
ou qualquer defeito de operação, os respectivos dispositivos serão recusados, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a
entrega dos aparelhos.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorridos 15 (quinze) meses do início efetivo da prestação dos
serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos dispositivos
dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento) dos dispositivos do tipo 3 em
funcionamento, respeitados os limites máximos de fornecimento de cada tipo de dispositivo
previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de prorrogação contratual por um novo período de 30
(trinta) meses, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição da totalidade dos
dispositivos dos tipos 1, 2 e 3; e, decorridos 15 (quinze) meses da prorrogação, a substituição
da totalidade dos dispositivos dos tipos 1 e 2 em funcionamento e de 70% (setenta por cento)
dos dispositivos do tipo 3 em funcionamento, sempre respeitados os limites máximos de
fornecimento de cada tipo de dispositivo previsto no Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo de cada tipo de dispositivo em funcionamento será
informado à CONTRATADA, pelo gestor do contrato, 30 (trinta) dias antes do prazo
estipulado para a realização das substituições previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desta
cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá fornecer, a título de back-up para
casos de defeito, extravio, perda, furto ou roubo, pelo menos 5% (cinco por cento) das
quantidades em funcionamento de cada tipo de dispositivo, devendo considerar que eventuais
frações equivalerão ao próximo número inteiro.
PARÁGRAFO OITAVO - Nas hipóteses de extravio, perda, furto ou roubo dos dispositivos,
a CONTRATADA deverá providenciar sua reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a
contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato, acompanhado do respectivo Boletim
de Ocorrência (BO).
I - A reposição deverá ser feita por outro dispositivo de mesma marca e modelo.
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PARÁGRAFO NONO - Para as reposições de dispositivos oriundas de extravio, perda, furto
ou roubo, a CONTRATADA deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
reposição do dispositivo, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto, para
que o SENADO providencie o ressarcimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na hipótese de defeito dos dispositivos, a CONTRATADA
deverá providenciar:
I - O reparo do dispositivo em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor
do contrato.
II - A reposição do dispositivo, por outro de mesma marca e modelo, no prazo máximo de 20
(vinte) dias, a contar da comunicação do fato pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ainda na hipótese de defeito dos dispositivos,
independente da CONTRATADA optar pelo reparo ou pela reposição, caberá a ela apresentar
laudo, emitido por assistência técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo
fabricante, informando se o defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do dispositivo danificado à CONTRATADA.
I - Nas hipóteses de reparos ou reposições cobertas pela garantia, não haverá nenhum ônus
para o SENADO.
II - Nas hipóteses de reparos ou reposições não cobertos pela garantia, a CONTRATADA
deverá emitir, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da entrega do dispositivo reposto ou
reparado ao SENADO, fatura específica, no valor da nota fiscal do dispositivo reposto ou do
reparo efetuado, para que o SENADO providencie o ressarcimento.
III – O ressarcimento previsto no inciso II acima está condicionado à apresentação de laudo,
no prazo estipulado no prazo previsto no Parágrafo Primeiro desta cláusula.
a) A não apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega do
dispositivo danificado à CONTRATADA, exime o SENADO de qualquer ônus
relacionado ao reparo ou à reposição dos aparelhos danificados.
a.1) A não apresentação do laudo no prazo não isenta a CONTRATADA à reparar ou repor
os aparelhos danificados, nos prazos previstos no Parágrafo Décimo desta cláusula.
IV - Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o gestor do contrato
poderá optar para que o SENADFO restitua o bem, de mesma marca e modelo, à
CONTRATADA.
a) Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota Fiscal de
aquisição do dispositivo substituído.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os dispositivos deverão ser devolvidos à
CONTRATADA, em funcionamento, em até 60 (sessenta) dias após o término do contrato, no
mesmo endereço da entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os aparelhos celulares deverão ser cobertos pela
garantia durante todo o período da vigência contratual, obedecendo o disposto nesta cláusula,
no que se refere ao seu reparo e reposição.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo a prestação
de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e
STCF, com o fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, durante 30
(trinta) meses consecutivos, conforme as condições, os prazos, quantidades e exigências
previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços,
com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato, inclusive com a realização da
portabilidade de linhas, caso haja necessidade, a partir de 18/02/2020.
I – A prestação dos serviços deverá ser iniciada na data informada no Parágrafo Primeiro
desta cláusula, de modo que a possível portabilidade das linhas seja realizada de forma
planejada e organizada antes do período de recesso parlamentar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os aparelhos celulares, modems e SIM CARDs necessários à
prestação dos serviços objeto deste contrato deverão ser entregues ao órgão gestor do
contrato (Serviço de Telecomunicações Móveis da Coordenação de Telecomunicações do
Senado Federal – SETEMO) em até 15 (quinze) dias antes do início da prestação efetiva dos
serviços.
I - A entrega deverá ser realizada até o dia 03/02/2020.
a) Inclusive, os SIM CARDs das linhas que serão portadas deverão ser entregues ao gestor
de contrato (SETEMO) no prazo indicado no inciso I.
II – Todos os equipamentos e materiais (aparelhos celulares, modems e SIM CARDs)
deverão ser entregues ao órgão gestor do contrato (SETEMO), localizado no Bloco 13 do
Senado Federal (Ed. Senador Antônio Farias), nos prazos neste Parágrafo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Inicialmente, serão solicitadas:
I – Ativação de 90 (noventa) linhas de dados, sendo 50 (cinquenta) delas para serem
utilizadas com modem 4G, não haverá necessidade de portabilidade para essas linhas.
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II – Ativação de 80 (oitenta) linhas de voz, com pacote de 20 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 1 ou 2, sendo que todas elas deverão ser portadas, caso a vencedora do
certame não seja a atual prestadora do serviço.
III - Ativação de 180 (cento e oitenta) linhas de voz, com pacote de 10 GB e fornecimento de
smartphone do tipo 3, sendo que 150 (cento e cinquenta) delas deverão ser portadas, caso a
vencedora do certame não seja a atual prestadora do serviço.
IV – Poderão ser solicitadas ativações de novas linhas, nos quantitativos máximos
estabelecidos no Anexo 2 do edital e no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, no decorrer da
execução deste contrato.
a) Poderá ser solicitada a desativação em definitivo de linhas, no prazo definido na
Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá seguir todos os indicadores de
qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel - Resolução nº 575/2011 ou mais atual.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá prover nível de sinal satisfatório de
voz e dados em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO (CASF), na residência oficial
da Presidência do SENADO e nas residências oficiais localizadas nos blocos C, D e G da 309
Sul.
I - A cobertura local externa da CONTRATADA será aquela exigida pela ANATEL.
PARÁGRAFO SEXTO – Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com
serviços de dados com franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão
Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G,
4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo
as normativas da ANATEL.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a
CONTRATADA deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os
aparelhos, com SIM CARDs, no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo SENADO.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia
de funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o SENADO poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior
seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto.
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I - Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos
acessos e nas trocas de aparelhos previstas neste contrato, no edital e seus anexos.
II – No caso específico do futuro funcionamento da tecnologia 5G, as franquias de dados
previstas nos itens 1, 2 e 3 poderão ser revistas, desde que não haja desequilíbrio financeiro
do contrato.
PARÁGRAFO NONO – O SENADO poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo SENADO, sem ônus
para aquela, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado.
I – O SENADO poderá solicitar a transferência de titularidade de linhas, tanto para saída ou
recebimento delas no contrato, nos prazos definidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias
úteis estabelecido pela ANATEL para a realização de portabilidade, após a liberação dos
números pela operadora de origem.
I – O referido prazo não se aplicará para o início do contrato, quando deverá ser observada a
data de 18/02/2020 para a efetiva portabilidade das linhas e início da prestação dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As assinaturas mensais de linha de voz, previstas
no Anexo 2 do edital, deverão contemplar ligações locais (VC1) e longa distância nacional
(VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer linha fixa ou móvel, independente da operadora de
destino da ligação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de
forma automática, sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel
ou de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As linhas disponibilizadas pela CONTRATADA
deverão estar configuradas para realizar chamadas LDN (VC2 e VC3) e LDI sem a
necessidade de inserção do Código de Seleção de Prestadora (CSP), valendo-se,
automaticamente, daquele utilizado pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATADA deverá disponibilizar os
serviços de chamada em espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, chamadas originadas e recebidas fora da área de registro, SMS
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service) e ícones de serviços, como
correio de voz, SMS/MMS, sem custo adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio
das linhas móveis quando solicitado pelo SENADO (suspensão temporária), no prazo
estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
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I – O bloqueio das linhas móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do SENADO.
II – O bloqueio será por tempo indeterminado e sem custo para o SENADO.
a) O restabelecimento dessas linhas só ocorrerá após solicitação formal por parte do
SENADO, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio, cabendo somente a cobrança da
assinatura mensal pro-rata até a data do bloqueio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá providenciar, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço de troca de número e/ou troca de SIM
CARD, sem qualquer ônus extra para o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A CONTRATADA fornecerá ao SENADO, no início
da prestação do serviço, SIM CARDs virgens, na quantidade correspondente a 20% (vinte
por cento) do total das linhas ativadas inicialmente, de modo a garantir o disposto no
Parágrafo Décimo Quinto, inciso I desta cláusula.
I - Esses SIMCARDs poderão ser ativados mediante solicitação do gestor do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal
Web de acesso via Internet que permitirá ao SENADO efetuar a gestão e controle de todas as
suas linhas contratadas.
I - Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
a) definir o perfil de utilização de cada linha;
b) agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
c) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário de voz,
listados por:
c.1) o horário / calendário;
c.2) o tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc;
c.3) os números chamados (lista negra / lista branca); e
c.4) limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo.
d) permitir que o SENADO realize consultas de acompanhamento do uso diário de dados;
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e) permitir que o SENADO realize o bloqueio/desbloqueio dos serviços de voz e dados em
roaming internacional;
f) disponibilizar no mínimo um perfil de acesso para o gestor do contrato;
g) permitir o cadastramento de no mínimo dois gestores para acesso ao sistema.
II - O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para
garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta.
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a
segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
IV - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas para códigos de
acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), hora certa (130) e similares,
serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e MMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo contrato.
V - A CONTRATADA deverá providenciar o bloqueio prévio de chamadas LDN (VC2 e
VC3) e LDI com Código de Seleção de Prestadora (CSP) diferente daquele por ela utilizado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O valor mensal de roaming internacional de dados, voz e
mensagens foi estimado em R$ 35.000,00 e não será objeto de lances.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá desabilitar o serviço
de dados, voz e mensagens prestado na condição de roaming internacional, permitindo suas
ativações somente mediante solicitação do órgão gestor do contrato ou disponibilizar
facilidade de autogestão para que o próprio SENADO o faça.
I - Tal solicitação deverá especificar o código de acesso, o período da viagem e os países para
os quais a facilidade deve ser habilitada.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá informar ao
SENADO, sempre que solicitado, os países que possuem acordo de roaming internacional
automático, seja direta ou indiretamente.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – Os custos do serviço de roaming internacional,
para qualquer localidade, deverão ser faturados em moeda nacional.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – O SENADO poderá, quando da necessidade de
liberação de voz e dados internacional, solicitar ofertas de pacotes de roaming internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos.

10
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-2442 | seecon@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 70F6158500349E3B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.016729/2018-89 (VOLUME 1) - 00100.003766/2020-70

Processo nº 00200.016729/2018-89

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO – A CONTRATADA deverá liberar o serviço
roaming internacional em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação do SENADO,
conforme disposto na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito,
junto ao SENADO, um Consultor com poderes de decisão para representá-la, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato.
I - O Consultor deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis
após a assinatura do contrato.
a) No momento do afastamento do Consultor, definitivamente ou temporariamente, a
CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato por escrito o nome e a forma de
comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – A CONTRATADA, por intermédio de seu
Consultor credenciado junto ao SENADO, deverá prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo gestor do contrato, em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar de sua solicitação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – A CONTRATADA deverá comunicar ao
SENADO, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
I - Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do
escopo do objeto deste contrato, a CONTRATADA repassará as informações técnicas com a
devida análise fundamentada que comprovem o fato para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO – A CONTRATADA deverá 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 SENADO um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, aceitando-se a disponibilização de central de atendimento no estilo Call Center
para atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos, desde que
respeitados os Níveis de Serviços previstos na Cláusula Sexta deste contrato.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Mensalmente, efetivada a prestação dos serviços, será
emitido termo circunstanciado de aceite mensal, pelo gestor responsável pela fiscalização do
ajuste, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização da fatura detalhada
(padrão FEBRABAN) e verificação da sua conformidade (auditoria da fatura).
CLÁUSULA SEXTA – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência deste contrato.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na
tabela abaixo, durante a execução deste contrato.
Atividade

Prazo

Marco para contagem do prazo

Portabilidade numérica

3 dias
corridos

A contar do início da liberação dos
números pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do
aparelho e SIM CARD)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Desativação em definitivo de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Suspensão temporária de linhas

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Restabelecimento de linha suspensa temporariamente

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de número

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse
do Senado Federal)

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Ativação/desativação de serviços (caixa postal,
encaminhamento de chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Liberação de roaming internacional

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Bloqueio de roaming internacional

48 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (casos isolados)

24 horas

A contar da solicitação do gestor

Manutenção corretiva (falha sistêmica)

8 horas

A contar da solicitação do gestor

5 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (saída de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Transferência de titularidade (recebimento de linhas)

10 dias
corridos

A contar da solicitação do gestor

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)
Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto
ou roubo

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor,
em conjunto com a apresentação do
BO

Reposição de dispositivos por defeito

20 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Reparo de dispositivos por defeito

30 dias
corridos

A contar da comunicação do gestor

Apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa
autorizada pelo fabricante, informando se o defeito
apresentado é coberto ou não pela garantia

30 dias
corridos

A contar da entrega do dispositivo
danificado à Contratada

Apresentação de informações ou esclarecimentos

24 horas

A contar da solicitação do gestor
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Será considerada como “falha sistêmica” aquela que
impossibilite 50% (cinquenta por cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos
seus serviços básicos (trafegar dados, originar ou receber chamadas).
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de descumprimento dos prazos previstos nesta
cláusula, a CONTRATADA estará sujeita a glosas aplicadas com base no valor mensal
faturado, para cada ocorrência de atividade realizada fora do prazo, nos percentuais e
condições descritas na tabela abaixo:
Percentual de glosa
a ser aplicado sobre
o valor mensal
faturado

Atividade

Condições

Portabilidade numérica

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais
0,5%

Ativação de novas linhas (incluindo a
entrega do aparelho e SIM CARD)

0,3%

A cada dia de atraso será aplicado mais
0,3%

Desativação em definitivo de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Suspensão temporária de linhas

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de número

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Troca de SIM CARD (utilização do
estoque de posse do Senado Federal)

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Ativação/desativação de serviços (caixa
postal, encaminhamento de chamadas,
identificação de chamadas)

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Liberação de roaming internacional

0,3%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Bloqueio de roaming internacional

0,3%

A cada 48 hs de atraso será aplicado mais
0,3%

Manutenção corretiva (casos isolados)

0,5%

A cada 4 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Manutenção corretiva (sistêmica)

1,0%

A cada 2 hs de atraso será aplicado mais
1,0%

Transferência de titularidade (saída de
linhas)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais
0,5%

Transferência de titularidade (recebimento
de linhas)

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais
1,0%

Fornecimento de SIM CARDs (back-up)

0,5%

A cada dia de atraso será aplicado mais
0,5%

Restabelecimento
temporariamente

de

linha

suspensa
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Reposição de dispositivos por extravio,
perda, furto ou roubo

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais
1,0%

Reposição de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais
1,0%

Reparo de dispositivos por defeito

1,0%

A cada dia de atraso será aplicado mais
1,0%

0,5%

A cada 24 hs de atraso será aplicado mais
0,5%

Apresentação
de
esclarecimentos

informações

ou

I - A apuração das glosas será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.
II - Não será objeto de glosa o atraso na apresentação de laudo, emitido por assistência
técnica especializada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, informando se o
defeito apresentado é coberto ou não pela garantia, mas o reparo/reposição ocorrerá sem ônus
para o SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso o somatório das glosas aplicadas em um determinado mês
seja igual ou superior a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento
parcial do objeto e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA, documento nº 00100.181709/2019-97, não
sendo permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou
executados de forma incompleta.

Item

Unid.

Quant.

Descrição Resumida

1

mês

30

85 (oitenta e cinco) Assinaturas mensais de
linha de voz, com ligações locais (VC1) e
LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de
SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa
postal / secretária eletrônica ilimitado,
franquia mínima de dados de 20 GB e
fornecimento de smartphone tipo 1 ou 2 em
comodato.

Preço
Total
Mensal
(R$)

Preço Total
30 Meses
(R$)

8.272,20

248.166,00
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2

mês

30

315 (trezentos e quinze) Assinaturas
mensais de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas,
envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado,
franquia mínima de dados de 10 GB e
fornecimento de smartphone tipo 3 em
comodato.

30.655,80

919.674,00

3

mês

30

300 (trezentas) Assinaturas mensais de linha
de dados, com franquia mínima de 10 GB,
com fornecimento de modems 4G e
SIMCARDs.

8.991,00

269.730,00

4

mês

30

500 (quinhentos) minutos de Ligações LDI Região I (Argentina, Chile, Paraguai,
Uruguai, EUA (exceto Havai e Alasca),
Canadá, Finlândia, Noruega, Suécia,
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca,
Portugal, França, Espanha, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, Suíça, Grécia,
Israel, Japão, Coréia do Sul, China e
Austrália)

0,00

0,00

5

mês

30

200 (duzentos) minutos de Ligações LDI Região II (Demais países das Américas e da
Europa)

0,00

0,00

6

mês

30

100 (cem) minutos de Ligações LDI Região III (Demais países da Ásia e África)

0,00

0,00

7

mês

30

50 (cinquenta) minutos de Ligações LDI Região IV (Demais países da Oceania e
territórios não listados nas regiões
anteriores)

0,00

0,00

Reserva
Orçamentária

Utilização de voz e dados em roaming
internacional

35.000,00

1.050.000,00

8*

VALOR TOTAL PARA 30 (TRINTA) MESES

R$ 2.487.570,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento para os 30
(trinta) meses é de R$ 2.487.570,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e setenta reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, na forma prevista
abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura
discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 5º da Lei
nº 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de aceite mensal do objeto, conforme
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previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Quinta, e à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Décima Primeira.
I – A Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser remetida, em arquivo
eletrônico, juntamente com extrato detalhado dos serviços, este nos formatos FEBRABAN
V2, V3 ou superior, TXT e PDF, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o gestor do contrato possa realizar sua verificação
e, não havendo problemas, emitir o aceite mensal, sendo que o pagamento poderá ser
realizado por meio do código de barras contido na fatura, ou por Ordem Bancária.
a) Havendo qualquer divergência, irregularidade ou cobrança indevida na Nota
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, o gestor formalizará contestação à
CONTRATADA e somente efetuará o pagamento da parte incontroversa.
b) A CONTRATADA, nos casos de contestação formalizada, terá prazo máximo de 60
(sessenta) dias corridos a contar do recebimento da notificação para efetuar apurações e
comunicar o resultado ao SENADO.
b.1) Caso a CONTRATADA não se manifeste no prazo fixado, a contestação será
tacitamente reputada como procedente.
b.2) Constatada a procedência ou a improcedência da reclamação, nova fatura ou boleto
para recuperação de glosa deverá ser emitida com nova data de vencimento, respeitando
a antecedência prevista no Inciso I deste parágrafo.
c) Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura de
Serviços de Telecomunicações, o gestor comunicará formalmente os fatos à
CONTRATADA, para que seja feita a glosa do valor correspondente na fatura
subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último mês do contrato, sem prejuízo
das disposições aplicáveis do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
II - O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver variação
entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste contrato.
a) Cada ciclo de faturamento terá início no dia primeiro de cada mês e término a zero hora
do primeiro dia do mês subsequente à prestação do serviço.
III – O pagamento poderá sofrer ajustes de acordo com o disposto no Parágrafo Terceiro da
Cláusula Sexta.
IV - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira não
impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no
Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
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;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, observada a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST ou por outro
indicador que venha substituí-lo, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais reduções de tarifas determinadas pela ANATEL
serão estendidas ao SENADO, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a
cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01.031.0551.4061.5664 e Natureza de Despesa
3.3.90.40, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2019NE002380, de 23 de
dezembro de 2019.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 62.189,25 (sessenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco
centavos), correspondente a 2,5% (dois e meio por cento por cento) do valor global deste
contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, para renová-la ou complementá-la,
podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a
normatização dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la
segundo o regime jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a integralização do
valor correspondente à garantia.
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II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar o
período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido esteja
plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular poderão
ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto no Parágrafo
Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a III
do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
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CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
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PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quarto, Quinto e
Sexto, sem adimplemento da obrigação, ou ultrapassado o limite previsto no Parágrafo Quarto
da Cláusula Sexta, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os critérios
constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso
da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se
o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo
e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusula décima terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 30 (trinta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do
término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de _________________ de 2020.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL
WELLINGTON
Assinado de forma digital
de forma digital por
FLAVIO CINTRA Assinado
FLAVIO CINTRA
por WELLINGTON XAVIER
XAVIER
DA
GUIMARAES:4906 GUIMARAES:49060325168
DA COSTA:88732100159
Dados: 2020.01.10 17:20:18
COSTA:88732100 Dados: 2020.01.10
0325168
-03'00'
16:56:41 -03'00'
159
FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES
WELLINGTON XAVIER DA COSTA
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC

U:\COPLAC\SECON\SECON2019\MINUTAS\CONTRATO\TELEFÔNICA - CT NOVO 016729 2018 (NI).doc
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Seção 3

ISSN 1677-7069

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº 36, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020
- Institutos e processos políticos
- Direito Constitucional Legislativo
- Relações entre o Legislativo e o
Executivo
na
produção
legislativa
- Judicialização da política

.

PROCESSO Nº: 253.674/2019. OBJETO: Prestação conjunta de serviços de telefonia a partir
de terminais móveis, nas modalidades SMP e STFC na forma de um plano corporativo,
envolvendo serviços de atendimento ao usuário, pelo período de 12 (doze) meses. Valor
total estimado de R$2.727.432,84 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), na forma a seguir descrita:
-R$314.891,88 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e oito
centavos), em favor da empresa TIMS.A.; -R$361.302,12 (trezentos e sessenta e um mil,
trezentos e dois reais e doze centavos), em favor da empresa Claro S.A.; -R$2.051.238,84
(dois milhões cinquenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro
centavos), em favor da empresa Telefônica Brasil S.A.INTERESSADO: Coordenação de
Telecomunicações e Engenharia de Audiovisual-Couad. FAVORECIDOS: TIMS.A., CNPJ:
02.421.421/0001-11, Claro S.A., CNPJ: 40.432.544/0001-47, e Telefônica Brasil S.A., CNPJ:
02.558.157/0001-62. FUNDAMENTO LEGAL: Caput do art. 25, da Lei n. 8.666/93.
AUTORIZAÇÃO: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Diretor-Geral. RATIFICAÇÃO:
Deputada Soraya Santos, Primeira-Secretária.

.

.

.

(...)
Nota: são oferecidas 30 vagas no total, com possibilidade de ajustes em função da
classificação final dos candidatos.

JULIANA WERNECK DE SOUZA

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES

SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020

Espécie: Contrato CT2020/0003. Processo: 200. 016729/2018-89. Celebrado com a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
110/2019. Objeto: Prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e
dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em
comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos. Valor Global: R$2.487.570,00. Programa
de Trabalho: 01031055140615664. Natureza de Despesa: 339040. Nota de Empenho nº
2019NE002380, emitida em 23/12/2019. Vigência: início: 18/02/2020 - final: 17/08/2022.
Signatários: pelo Senado Federal: Ilana Trombka, Diretora-Geral, pela contratada: Flávio
Cintra Guimarães e Wellington Xavier da Costa.

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
11/02/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento autônomo de proteção
respiratória, incluindo garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e
quatro meses).
DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Presidente da CPL

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

(SIDEC - 19/02/2020) 010001-00001-2020NE000291

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 2020/0002. Processo: 200.012558/2019-08. Firmada
com a empresa SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ: 19.814.481/0001-05. Modalidade: Pregão Eletrônico
0115/2019. Objeto: Aquisição de Insumos Gráficos para utilização no parque gráfico da
Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal (SEGRAF), (item 44). Valor Total:
R$46.123,00. Vigência: início: 17/02/2020 - final: 16/02/2021. Signatários: pelo Senado
Federal: Ilana Trombka, Diretora-Geral, pela Contratada: Ana Paula de Abreu Cunha.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - UASG 10001
Nº Processo: 536.929/2019. Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de
Preços, de água sanitária, detergente líquido e sabão de coco, novos e para primeiro uso..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 20/02/2020 das 09h00 às 17h59. Endereço: Camara Dos
Deputados Edif. Anexo 1 - 14 Andar, Zona Cívico Administrativa - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/10001-5-00029-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 20/02/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações
constantes do Edital, prevalecerão as do Edital. O Edital está disponível também no site
www.camara.leg.br. .

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 2020/0004. Processo: 200.012558/2019-08. Firmada
com a empresa CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS BATINI - 03039880969 (ADESELONDRI
MEI). CNPJ: 34.569.811/0001-20. Modalidade: Pregão Eletrônico 0115/2019. Objeto:
Aquisição de insumos gráficos para utilização no parque gráfico da Secretaria de Editoração
e Publicações do Senado Federal (SEGRAF) (Item 38). Valor Total: R$6.600,00. Vigência:
início: 17/02/2020 - final: 16/02/2021. Signatários: pelo Senado Federal: Ilana Trombka,
Diretora-Geral, pela Contratada: Cristiane Aparecida dos Santos Batini.

DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 20001

(SIASGnet - 18/02/2020) 10001-00001-2020NE000291
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 10001

Nº Processo: 004974/2019-24. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de
serviços de manutenção preventiva anual programada e corretiva por demanda, com
fornecimento de peças para os equipamentos fotográficos do Senado Federal, durante 12
(doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 20/02/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h30. Endereço: Senado Federal - Bloco 16 1º Pavimento, Zona Cívico Administrativa BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-5-00030-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 20/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 12/03/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT
e/ou CATSER e as constantes deste edital, prevalecerão as últimas..

Nº Processo: 560.093/2019. Objeto: Aquisição de fogões de piso, depuradores de ar para
fogão, refrigeradores e máquinas de lavar roupas, novos e para primeiro uso.. Total de
Itens Licitados: 4. Edital: 20/02/2020 das 09h00 às 17h59. Endereço: Camara Dos
Deputados Edif. Anexo 1 - 14 Andar, Zona Cívico-administrativa - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/10001-5-00030-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 20/02/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações
constantes do Edital, prevalecerão as do Edital. O Edital está disponível também no site
www.camara.leg.br..
DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Presidente da CPL

PAULA PARENTE CANTUARIA RAMOS
Pregoeira

(SIASGnet - 18/02/2020) 10001-00001-2020NE000291

(SIASGnet - 19/02/2020) 20001-00001-2020NE000006

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Poder Judiciário
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EDITAL Nº 2 - CD, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A Diretora do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, no uso de
sua competência e de acordo com Ato da Mesa nº 41/2000, torna pública a retificação do
subitem 3.1, da alínea "h" do subitem 10.1.2.2 e do subitem 17.2, e a inclusão de 1 (uma)
vaga na Linha de Pesquisa 2 (LP2), do Quadro de Orientadores por Linha de Pesquisa, do
Anexo I, do Edital nº 07, de 29/11/2019, que passam a ter a redação a seguir especificada,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens:
(...)
3.1 Serão oferecidas 30 vagas de acordo com o quadro de disponibilidade de
docentes constante do Anexo I deste edital, com possibilidade de ajustes em função da
classificação final dos candidatos.
(...)
10.1.2.2 (...)
(...)
h) GOMES, Wilson. 20 anos de política, Estado e democracia digitais: uma
"cartografia" do campo. In: SILVA, Sivaldo Pereira da; BRAGATTO, Rachel Callai; SAMPAIO,
Rafael Cardoso. (Orgs.) Democracia digital, comunicação política e redes. Teoria e Prática.
Rio de Janeiro: Folio Digital; Letra e Imagem, 2016. p. 39-76. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/319132183_20_
anos_de_politica_Estado_e_democracia_digitais_uma_carto
grafia_do_campo
(...)
17.2 A matrícula no MPPL ocorrerá no período provável de 17 a 22/06/2020.
(...)
Anexo I
(...)

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2018, celebrado entre o STF e a empresa FORTALEZA
SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI (Processo Eletrônico n. 010292/2017). Objeto: alterar a
descrição do serviço de jardinagem para alta frequência; alterar a área de execução dos
serviço para 33.110 m2; alterar a produtividade do serviço de jardinagem para 1.800
m²/dia; alterar a frequência de limpeza para 1 (um) ciclo a cada 5 (cinco) dias; incluir o
item 2.3 (dois ponto três) no Termo de Referência; incluir a alínea 'p' no item 6.4 (seis
ponto quatro) do Termo de Referência e incluir no Contrato como obrigação da contratada
as alíneas 'm', 'm.1' e 'm.2'. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura: 18/02/2020.
Vigência: a partir da assinatura. Assinam: pelo STF, Sergio Braune Solon de Pontes, DiretorGeral Substituto; e, pela Contratada Diego de Oliveira Barreto.

.

.

.

.

DOCENTES

(...)
Renon Pessoa
Fonseca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020 - UASG 70001
Nº Processo: 2019.55491. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
embalagens de papelão genéricas para as urnas eletrônicas modelos 2009, 2010, 2011
e 2013 e aquisição de embalagens de papelão para as urnas eletrônicas modelo 2015,
consoante especificações, exigências e prazos constantes do Termo de Referência..
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 20/02/2020 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às
17h59. Endereço: Pca.dos Tribunais Superiores,bloco C(secretaria de Administracao), BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70001-5-00016-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 20/02/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/03/2020 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

QUADRO DE ORIENTADORES POR LINHA DE PESQUISA
TEMAS DE ORIENTAÇÃO
LINHA
DE VAGAS
OFERTADAS
RELACIONADOS AO PODER
PESQUISA
LEGISLATIVO
MAIOR
TITULAÇÃO
LP2 - Direito

1

- História da Política Brasileira
- História Constitucional
- Teorias da Democracia
- Sistemas eleitorais/
Processos eleitorais

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020022000123

JOSE ELIAS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIASGnet - 19/02/2020) 70001-00001-2019NE000123
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Tereza Maria Marques da Silva
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida <carlos.kato@telefonica.com>
quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 10:13
SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle; Maria Clara Poio D Oliveira
Bressan
RES: SENADO FEDERAL - COMUNICADO DE ENVIO DO CONTRATO
ASSINADO DIGITAL - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Bom dia, recebido.

Atenciosamente,
Carlos Eduardo Kato Marini de Almeida
Gerente de Negócios | PWCCA

Divisão Comercial Gov Federal | Telefonica Brasil
ParkShopping Corporate – Torre 1 - 1º andar
SMAS Trecho 1, Guará, Brasília/DF, 71215-300
carlos.kato@telefonica.com
Cel.: +55 61 99986-0015

De: SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle <sepco@senado.leg.br>
Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 10:12
Para: Maria Clara Poio D Oliveira Bressan <maria.bressan@telefonica.com>; Carlos Eduardo Kato Marini De Almeida
<carlos.kato@telefonica.com>
Assunto: ENC: SENADO FEDERAL - COMUNICADO DE ENVIO DO CONTRATO ASSINADO DIGITAL - TELEFÔNICA BRASIL
S.A.
Prioridade: Alta
Prezados bom dia,
Por favor, confirmem o recebimento do contrato assinado digitalmente, o mais rápido possível, par darmos
prosseguimento a finalização do processo.
Att,

TEREZA MARQUES
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE - SEPCO
Senado Federal - SADCON/COPLAC/SEPCO
Via N2 Bloco de Apoio 16, sala 12,13
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-1423/3303-3814/3303-3134

Caso Vossa Senhoria tenha interesse em acessar o estacionamento da SADCON com seu veículo, favor enviar mensagem eletrônica para o e-mail
SEPCO@senado.gov.br, com 24 horas de antecedência do seu comparecimento para a retirada do documento, informando NOME, RG e PLACA DO VEÍCULO.

De: SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 18:34
Para: maria.bressan@telefonica.com; carlos.kato@telefonica.com
Cc: Márcio Rodrigo Guerra Reis <marcior@senado.leg.br>
Assunto: SENADO FEDERAL - COMUNICADO DE ENVIO DO CONTRATO ASSINADO DIGITAL - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Prioridade: Alta
1
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COMUNICADO DE ENVIO DO CONTRATO ASSINADO DIGITAL
Brasília, 18 de fevereiro de 2020.
Processo: 00200.016729/2018-89
Contrato: CT2020/0003
Empresa: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP
CEP: 04.571-936
Telefone: (11) 9-9626-8400
E-mail: maria.bressan@telefonica.com / carlos.kato@telefonica.com
A/C: Srs. FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES e WELLINGTON XAVIER COSTA

Prezados Senhores,
Envio-lhe em anexo o contrato 2020/0003, firmado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A,
assinado digitalmente em (18/02/2020), que tem por objeto prestação de serviços de telefonia, a partir de
terminais móveis (voz e dados), nas modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos
celulares em comodato, durante 30 (trinta) meses consecutivos, bem como a Nota de Empenho
2019NE002380.

Ao receber esta mensagem, favor confirmar o recebimento via e-mail
(sepco@senado.gov.br)
Para qualquer esclarecimento, contatar este serviço pelos telefones:
(61) 3303-3134 e (61) 3303-1423.
Atenciosamente,
José Olivar Campos da Silva
Chefe do SEPCO
Regina Martins
SADCON/COPLAC/SEPCO
Via N2, Bloco de Apoio 16, salas 12 e 13(mezanino)
70165-900 – Brasília – DF
Senado Federal
Telefone: +55(61)3303-3134 – 3303-1423
Caso Vossa Senhoria tenha interesse em acessar o estacionamento da SADCON com seu veículo, favor enviar mensagem
eletrônica para o e-mail SEPCO@senado.gov.br, com 24 horas de antecedência do seu comparecimento para a retirada do
documento, informando NOME, RG e PLACA DO VEÍCULO.
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição
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Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Subsecretaria de Planejamento e Controle de Contratações - SSPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

Resumo de Contrato
Contrato - CT 2020/0003

Vigência: 18/02/2020 a 17/08/2022
NUP da Avença: 00100.003766/2020-70

Modalidade: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação: 000110/2019

Categoria do objeto: Serviço
Objeto: Prestação de serviços de telefonia, a partir de terminais móveis (voz e dados), nas
modalidades SMP e STFC, com o fornecimento de aparelhos celulares em comodato.
Histórico de Fornecedores
1. TELEFÔNICA BRASIL S.A. [CNPJ: 02.558.157/0001-62] ( - )

Processo(s)
Principal: 00200.016729/2018-89

Aditivos
Não existem termos aditivos relacionados a(o) contrato.

Gestores Avença ativos
Tipo de Gestão
Órgão

Nome

Lotação

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS

Telefone

Ato DGER

BAP

SETEMO

Empenhos
UG

Gestão

Número

NUP

Tipo

Programa

Natureza despesa

Modalidade

Valor

020001

00001

2019NE002380

00100.183043/2019-10

Estimativo

10310551406

339040

Estimativo

R$ 22.111,73

Total:

R$ 22.111,73

Valores
Dt. Inicial

Dt. Final

Instrumento

Modalidade

Espécie

18/02/2020

17/08/2022

Contrato

Original

Estimado

%

Valor mensal
R$ 0,00

Quantia mensal por data:

R$ 0,00

Documento gerado automaticamente pelo Sistema Gestão de Contratos (adm.senado.gov.br/gestaopor ação do usuário reginara, em 19 de Fevereiro de 2020, às 18:33.

Meses Dias
30

Valor global
R$ 2.487.570,00
R$ 2.487.570,00
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