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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2019 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ (CREA-PI), Autarquia 
Federal instituída nos termos da Lei n.º 5.194/66, dotado de personalidade jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ sob o n.º 06.687.545/0001-02, com Sede na Rua Eliseu Martins, 1767 – Centro – Teresina-PI, torna 
público que realizará um Pregão Presencial, sob a regência da Lei n.º 10.520/2002, a Lei Complementar n.º 
123/2006, o Decreto n.º 3.555/2000, com aplicação subsidiária das Leis n.º 8.666/1993, suas alterações e 
demais normas vigentes e pertinentes à matéria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e em seus Anexos.  
 
 
REQUISITANTE: SUPERINTENDÊNCIA DO CREA-PI 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
Data de Abertura: 04/10/2019 – às 14h. 
 
Local: Auditório do CREA-PI, situado à Rua Eliseu Martins n.º 1767, Centro,  64000-100, Teresina-PI. 
 
 
O Edital e Anexos, bem como, outras informações poderão ser obtidas na sede do Crea-PI, na Área de Licitação, 
em dias úteis, das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (86) 2107-9292 / 2107-9265 e 
ainda pelo site www.crea-pi.org.br, e pelo email administrativo@crea-pi.org.br. 
 
 
1. OBJETO: 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de natureza 
continuada, móvel pessoal (SMP) especializado, sistema digital pós-pago e serviços de dados móvel nas 
modalidades local e longa distância, (móvel-móvel, móvel-fixo e dados), cujo fornecimento deve ser conforme 
descrito no ANEXO I, parte integrante deste Edital e seus anexos. 
 
1.2 Integram este Edital: 
 

Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Procuração 
Anexo III – Modelo de Declaração de Micro Empresa 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento da Habilitação 
Anexo V – Modelo Declaração de Idoneidade 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Trabalho do Menor 
Anexo VII- Minuta Contratual 
Anexo VIII – Planilha Orçamentária  
Anexo IX – Modelo Proposta de Preço 

 

http://www.crea-pi.org.br,
mailto:administrativo@crea-pi.org.br.
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2.DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
2.1 Poderão participar deste PREGÃO quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 
b) atendam aos requisitos de classificação das propostas exigidos neste edital; 
c) comprovem possuir os Documentos requeridos no item Habilitação. 
d) Empresas brasileiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, que atenda a 
Lei 6.729/79 (Lei Ferrari). 
 

2.2 Não poderão participar deste PREGÃO: 
a) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação;  
b) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública impedido, 
suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas;  
c) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;  
d) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;  

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Cada licitante apresentar-se-á por intermédio de apenas um representante legal que será o único admitido a 
intervir nas diversas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua respectiva licitante representada, por 
meio de documento legal, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se junto ao Pregoeiro, 
exibindo – para tanto - a carteira de identidade ou outro documento equivalente, com cópia. 
3.2 Quando o licitante for representado por SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: 
deverá apresentar uma cópia do Estatuto ou Contrato Social, juntamente com a(s) alteração(ões) que comprovem 
sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes para se manifestar, dar declarações, 
receber intimação, interpor recurso ou dispensar o prazo recursal, assim como praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da LICITANTE. 
3.3 Em caso de ADMINISTRADOR ELEITO em ato apartado deverá ser apresentada uma cópia da ata de 
reunião ou assembléia em que se deu a sua eleição; 
3.4 Quando o licitante for representado por PROCURADOR: o credenciamento deverá ser realizado por meio de 
instrumento público ou particular de mandato (Modelo Procuração – Anexo II), com firma reconhecida, em 
que restem expressamente outorgados, poderes para se manifestar, dar declarações, receber intimação, interpor e 
renunciar recurso, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. Em 
quaisquer casos, a procuração deverá estar acompanhada de um dos documentos citados no item 3.2 ou 3.3, para 
fins de confirmação dos poderes para subscrevê-la. 
3.5 Os documentos mencionados nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 deverão ser apresentados separados dos envelopes de 
proposta e documentação. 
3.6 Caso a proponente seja Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), notadamente para efeito de 
aplicação do “direito de preferência” previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ainda apresentar no 
credenciamento declaração de micro e pequena empresa (modelo Anexo III). 
3.7 No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada. 
3.8 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao CREA-
PI, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas. 
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3.9 A não apresentação desses documentos será fator impeditivo à atuação do representante nos procedimentos do 
presente pregão. 
3.10 – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo IV. 
 
4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em uma única via, devidamente datada e assinada pelo 
representante legal da licitante e acondicionada em invólucro opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações 
no seu anverso: 
 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui - CREA-PI 
Envelope n.º A – Proposta de Preços 
Ref: Pregão Presencial n.º 04/2019 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
Nº DO CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO 
 

4.1.1 – Carta de Apresentação das “Propostas de Preços”, deverá ser elaborada e apresentada no formato 
do modelo apresentado no Anexo IX; 

4.1.1.1 – As licitantes deverão elaborar suas propostas e, por conseguinte, suas planilhas com base no 
regime de tributação ao qual estarão submetidas durante a execução do Contrato. 

4.2 No invólucro da PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 
4.2.1 Cartas de Apresentação das Propostas de Preços (modelo Anexo A do Termo de Referência): 

a) Preço global, na moeda Real, para os objetos ofertados; 
b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
c) Declaração expressa que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes aos objetos a 
serem adquiridos, tais como: impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais que possam influir direta ou indiretamente no custo; 

4.2.2 Declaração de que os objetos ofertados na proposta atendem integralmente as exigências e 
especificações técnicas mínimas estipuladas no Anexo I do Edital do Pregão em referência, que tem pleno 
conhecimento de todos os aspectos relativos ao Pregão em causa e que concorda, sem restrição, com as 
condições constantes no Edital e seus anexos. 

4.3 O licitante deverá observar os valores unitários e máximo especificado no Edital e seus Anexos para 
contratação, sob pena de desclassificação de sua proposta; 
4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que 
sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis; 
4.5 Será desclassificada, após a fase de lances e negociação, a proposta comercial com valor global superior ao 
estabelecido no Anexo VIII – Planilha Orçamentária, do presente edital; 
4.6. Em caso de divergências entre os preços unitário e total, prevalecerá o preço unitário, da mesma forma que 
prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico; 
4.7 Os documentos retirados do envelope A -“PROPOSTAS DE PREÇOS” serão rubricados pela Equipe de 
Apoio e pelos representantes das licitantes, facultando-se às mesmas o exame dos documentos, registrando-se em 
ata qualquer impugnação, que deverá ser devidamente fundamentada. 
 
5 HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO 
 
5.1 O envelope relativo à Habilitação deverá conter os seguintes documentos, contendo as seguintes indicações no 
seu anverso: 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui - CREA-PI 
Envelope n.º B – Habilitação / Documentação 
Ref: Pregão Presencial n.º 04/2019 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
Nº DO CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO 
 

5.2 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por tabelião de notas 
ou mediante apresentação do original para conferência e validação, podendo, ainda, serem apresentados por 
emissão via internet, o que poderá sofrer conferência realizada pelo Pregoeiro na página do órgão. 
5.3 Os documentos e/ou certidões deverão estar no prazo de validade, tudo em consonância com a legislação em 
vigor. Para as certidões que não apresentem expressamente o prazo de validade, serão consideradas aquelas 
emitidas no prazo de até, 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão. 
5.4 Em quaisquer das situações estabelecidas neste Edital, caso alguma certidão esteja com prazo vencido, o 
Pregoeiro poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet), para comprovação da real situação. 
5.5 O Pregoeiro verificará, ainda, quanto à habilitação da Licitante, devendo por esta ser apresentada a 
Declaração de Idoneidade – Modelo Anexo V: 
a) Declaração da Licitante, devidamente datada e assinada, de que não há fato impeditivo à sua habilitação para 
participar desta Licitação, em especial, de que não foi declarada inidônea perante o Poder Público, bem como 
estar ciente de que deverá declará-la quando ocorrida durante o procedimento licitatório e/ou da vigência do 
Contrato; 
b) Declaração de que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu fato que 
impeça a Licitante de participar da presente Licitação, conforme disposto no § 2º do art. 32 da Lei n° 8.666/93. 
5.6 Os documentos retirados do Envelope B -“HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO” serão rubricados pela 
Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes, facultando-se às mesmas o exame dos documentos, 
registrando-se em ata qualquer impugnação, que deverá ser devidamente fundamentada. 
 
5.7 QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
5.7.1 Ato constitutivo devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de 
eleição dos seus administradores. 
 
5.8 QUANTO À REGULARIDADE FISCAL: 
5.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
5.8.2 Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
5.8.3 Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
5.8.4 Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da 
União; 
5.8.5 Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS - CRF; 
5.8.6 Certidão Negativa de Débitos (ou positiva com efeito de negativa), expedida pelo Instituto Nacional de 
Seguro Social - CND/INSS; 
5.8.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme prescreve a Lei n.º 12.440/2011 e o inciso V 
do art. 29 da Lei n.º 8.666/1993, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do endereço eletrônico 
www.tst.jus.br/certidao; 
5.8.8 Certidão negativa de estar em processo de falência, expedida pelo distribuidor do município onde se 
encontra instalada a licitante, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria certidão. 

http://www.tst.jus.br/certidao;
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5.8.9 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, definidas respectivamente nos incisos I e II do art. 3° da 
Lei Complementar 123/2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar toda documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (artigo 43 da Lei Complementar 123/2006); 
5.8.10 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado um prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do CREA-PI, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de 
certidão negativa (§ 1°, art. 43, Lei Complementar 123/2006); 
5.8.11 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não regularizar a documentação no prazo previsto no 
subitem anterior perderá o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
sendo facultado ao CREA-PI convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação (§2°, Lei Complementar 123/2006). 
 
5.9 QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.9.1 O LICITANTE deverá apresentar, 02 (dois) atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, e que comprove que a empresa executou, diretamente, serviços e quantidades mínimas de 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) do exigido pelo Termo de Referência, BEM COMO EXPRESSA 
DECLARAÇÃO DE BOA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 
5.9.2 Cópia do contrato de concessão ou Termo de Autorização para prestação dos serviços de SMP e STFC 
emitidos pela ANATEL, ou extrato da publicação destes no Diário Oficial da União. 
 
5.10 QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
5.10.1 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3(três) meses da 
data de apresentação da proposta. 
5.10.2 – A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais deverão apresentar resultados maiores que 1 (um), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo. 

LG = (Ativo Circulante +Realizável a Longo Prazo) 
----------------------------------------------------------------- 

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
 

SG = (Ativo Total) 
------------------------------------------------------------------- 

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
 

LC = Ativo Circulante 
------------------------- 
Passivo Circulante 

 
5.10.2.1- Os cálculos demonstrativo dos índices contábeis (LG, SG e LC), deverão estar devidamente 
demonstrados, assinado pelo contador da empresa e junto ao balanço. 

5.10.3 – As licitantes que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer um dos índices 
referidos acima, deverão comprovar que possuem capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 
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cento), ou superior, do valor global do item por meio da apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigível e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, de acordo com o disposto no art. 31, § 3º da Lei 8.666/1993. 
5.10.4 – Para empresas constituídas em período inferior a 1 (um) ano, a comprovação de qualificação econômica-
financeira poderá ser feita por meio do balanço de abertura desde que devidamente registrado ou autenticado pela 
junta comercial competente. 
5.10.5 - O Crea-PI aceita apresentação do(s) documento(s) contábel(is) através da Escrituração Contábil Digital 
(ECD), conforme legislação que os regem. 
5.10.6 - No caso de empresas recém-constituída será arbitrado o coeficiente financeiro 1,0 (hum). 
 
5.11 QUANTO AO TRABALHO DO MENOR 
5.11.1 – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, referente 
ao emprego do menor, nos termos do Decreto Nº 4.358 de 05 de setembro de 2002, conforme modelo em Anexo 
VI. 
 
6 ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO 
6.1 No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, será aberta pelo Pregoeiro a sessão pública, e 
recebimento dos documentos referentes ao credenciamento conforme item 4 deste edital; 
6.2 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser na condição de 
ouvinte; 
6.3 Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, presente ao evento, 
devidamente credenciado. 
6.4 No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e 
HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO, em separado, procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes 
PROPOSTA DE PREÇOS e aos seguintes procedimentos: 
6.4.1 Exame da conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação das propostas em 
confronto com o objeto e exigências editalícias; 

6.4.2 Classificação das propostas escritas de menor preço e daquelas apresentadas com valores sucessivos 
e superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço; 
6.4.3 Seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços ofertados, 
quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 
anterior. 
6.4.4 Havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o 
menor preço; 
6.4.5 Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das 
licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 
6.4.6 Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo sucessivo, 
em valores distintos e decrescentes. 

6.4.6.1 O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR GLOBAL.  
6.4.7 Classificadas as propostas e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente os representantes legais das licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar 
lances verbais, a começar pela licitante detentora da proposta de maior preço. 
6.4.8 O pregoeiro fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de maior preço, 
classificada, a fazer o seu lance e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço; 
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6.4.9 Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última proposta de 
maior preço, e, assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, 
em definitivo, a proposta de menor preço; 
6.4.10 O licitante que não apresentar lance numa rodada ficará excluído dessa etapa e terá mantido o seu 
último preço, apresentado para efeito de ordenamento de propostas; 
6.4.11 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente, às 
penalidades constantes do item relativo às sanções administrativas deste Edital; 
6.4.12 Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo 
critério de menor preço; 
6.4.13 Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se enquadrando como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro(a), em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, observará as seguintes condições a seguir: 

a) Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco) por cento superiores à proposta 
mais bem classificada; 
b) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, poderá apresentar 
percentual de desconto superior aquela considerada primeira classificada na fase de lances, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
c) No caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento), inferiores a proposta mais bem classificada, será realizado 
sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 
d) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada para apresentar uma ultima 
oferta, obrigatoriamente acima da primeira colocada, para o desempate, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, 
controlados pelo Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;  
e) Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serão 
convocadas as remanescentes na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

6.4.14 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
6.4.15 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
pelo licitante que a tiver formulado; 
6.4.16 Ocorrendo a inabilitação do autor da proposta de menor preço, proceder-se-á a imediata abertura do 
envelope de habilitação do licitante na ordem crescente de preço até que um deles preencha as condições 
de habilitação exigidas; 
6.4.17 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto licitado; 
6.4.18 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos; 
6.4.19 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante que se julgar prejudicado com a decisão 
prevista no subitem anterior, importará a decadência do direito de recurso, conforme art. 4º, incisos XVIII 
e XX da Lei 10.520/2002. 
 

7 IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 
7.1 Os esclarecimentos de dúvidas e as impugnações referentes ao presente Edital e seus anexos, poderão ser 
solicitados por qualquer pessoa até dois dias úteis antes da data fixada para abertura do Pregão, 
preferencialmente, através de correspondência dirigida por escrito ao email:administrativo@crea-pi.org.br. 
7.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas, e os esclarecimentos prestados 
serão estendidos a todas as empresas adquirentes do Edital. 
7.3 O acolhimento da impugnação importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

mailto:email:administrativo@crea-pi.org.br.
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8 RECURSOS 
8.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, conforme art. 4º, inciso XVIII da 
Lei 10.520/2002; 
8.2 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
8.3 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no CREA-PI, durante o horário 
normal de expediente; 
8.4 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor, conforme art. 4º, inciso e XX da Lei 10.520/2002; 
8.5 Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e registrados no Protocolo Geral do 
CREA-PI, no horário normal de expediente; 
8.6 O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizada sua intenção de 
recorrer na audiência de abertura deste Pregão; 
8.7 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; 
8.8 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no 
prazo definido em edital; 
8.9 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido; 
8.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluirse-á o do vencimento. 
 
9 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 As despesas em decorrência da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados na 
dotação orçamentária nº: 6.2.2.1.1.01.04.09.036 – Serviços de Telecomunicações.  
 
10 DA EXECUÇÃO E DO CONTRATO 
10.1 Homologado o resultado da licitação, será a sua execução adjudicada em favor do licitante vencedor e 
encaminhado para celebração do contrato (Anexo VII), salvo nos casos de que puder ser substituído por outros 
instrumentos hábeis, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93; 
10.2 São de inteira responsabilidade da contratada todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato; 
10.3 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.  
10.4 São condições para a assinatura do contrato: 

a) O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para 
assinar o contrato, bem como durante sua execução.  
b) Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou recuse-se a 
assiná-lo, ou não atenda às exigências do ANEXO I, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato na forma da lei.  
c) NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO, a Licitante vencedora deverá comprovar cobertura 
de, NO MÍNIMO, 50% (CINQUENTA POR CENTO) dos MUNICÍPIOS do Estado do Piauí. Além 
da cobertura oferecida pela CONTRATADA, também deverão ser garantidos 100% (CEM POR 
CENTO) de cobertura para os acessos 3G, 4G e para o tráfego de dados e Internet nos MUNICÍPIOS 
do CREA-PI, nos seguintes endereços:  

 
INSPETORIA ENDEREÇO 

Bom Jesus Endereço: Rua Cel. Ferreira, 143, Centro, Bom Jesus-PI 
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CEP: 64900-000 
CAMPO MAIOR Endereço: Praça Gentil Alves, 106-Centro 

CEP: 64280-000 
CORRENTE Endereço: Rua Dermival Alves Bonfim, S/N – Nova 

Corrente – (Por trás do Prédio do INSS) 
CEP: 64980-000 

FLORIANO Endereço: Av. Esmaragdo de Freitas, 208 – Centro | 
CEP: 64800-128 

OEIRAS Endereço: Rua Miguel Oliveira, 370 – Centro 
CEP: 64500-000 

PARNAIBA Endereço: A. Pe Raimundo José Vieira, 298 – Bairro N. 
Sra. de Fátima | 

CEP: 64202-140 
PAULISTA Endereço: Avenida Transnordestina S/N Centro 

CEP: 64750-000 
PICOS Endereço: Rua Av. Anísio da Luz, 284 – Ipueira 

CEP: 64600-000 
PIRIPIRI Endereço: Rua Antonio Alves, 734 – Aptº 102 – Centro 

CEP: 64260-000 
SÃO 

RAIMUNDO 
NONATO 

Endereço: Travessa Ten. Cel. Carlos Oliveira , 121 – 
Centro 

CEP: 64770-000 
URUÇUI Endereço: Rua Almir Benvindo, 18 – Bairro Malvinas 

CEP: 64860-000 
SEDE DO CREA-
PI - TERESINA 

Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Bairro 
Centro 

CEP: 64000-100 
 

10.4.1. Poderá ser concedido, a critério do pregoeiro, o prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS para 
apresentação das condições dispostas no item 10.4, contado da solicitação do Pregoeiro, sob pena de 
inabilitação. 

10.5 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 05 
(cinco) DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento da comunicação para tal, através de correio eletrônico.  
10.6 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para o início da prestação do serviço/ fornecimento do produto, 
decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 
10.7 Caso o vencedor da licitação não faça a comprovação da documentação prevista, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, poderá ser convocado 
outro licitante, para, após a reabertura da sessão pública, conforme as regras previstas no presente edital, e o 
atendimento das demais exigências deste Edital, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas no Edital e 
das demais cominações legais.  
10.8 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o contrato, sem 
prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada à ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e 
comprovados os requisitos de habilitação, assinar o contrato. 
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10.9 O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO será 
lavrado na forma da minuta anexa deste Edital. 
10.10 FARÃO PARTE DO CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, TODAS AS 
CONDIÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE EDITAL, SEUS ANEXOS E AS PROPOSTAS 
COMERCIAL READEQUADA APRESENTADA PELA LICITANTE.  
10.11 Em casos de divergência nas exigências deste Edital e as contidas no Contrato, prevalecerá o definido neste 
Edital.  
10.12 O atendimento ao objeto desta LICITAÇÃO deverá ser rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas na proposta vencedora e no respectivo contrato. A não observância dessa condição poderá implicar 
na não aceitação do serviço/produto, sem que caiba ao contratado inadimplente qualquer tipo de direito ou 
reclamação, não se responsabilizando o CREA-PI por qualquer indenização.  
10.13. A CONTRATADA deverá entregar os produtos e executar os serviços segundo especificações, prazos e 
condições estabelecidas no ANEXO I, do edital.  
10.14 Em caso de discordância existente entre as cláusulas do contrato e as cláusulas do Termo de Referência, 
ANEXO I, do edital, prevalecerão as descritas no contrato. 
 
11 DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
11.1 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
em conformidade com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriormente editadas. 
 
12 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / FATURAMENTO 
12.1. O pagamento pela efetiva prestação dos serviços/produtos será realizado pelo CREA-PI, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, consideradas as condições estabelecidas no presente contrato e no Anexo I. 

12.1.1. O CREA-PI SOMENTE PAGARÁ PELOS ACESSOS E SERVIÇOS EFETIVAMENTE 
ATIVOS.  
12.1.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma.  
12.1.3. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao FGTS (CRF), Justiça 
do Trabalho (CNDT) e à Fazenda Federal.  
12.1.4. O pagamento das parcelas está condicionado à apresentação dos relatórios/medições elaborados 
com a observância do Termo de Referência.  
12.1.5. A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos Relatórios/Medições. 

12.2. O pagamento será processado, por item fornecido e aceito, de acordo com a comprovação do 
serviço/produto realizado, com a emissão de relatório e a anuência da Fiscalização do Contrato, mediante a 
apresentação das notas fiscais discriminativas, no prazo de 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, contados após o 
“aceite” dos serviços, pelo setor requisitante, na forma do item 12.3. 

12.2.1. OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO ADQUIRIDOS SERÃO PAGOS APÓS A ENTREGA, CONFERÊNCIA E TESTE, 
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO FISCAL 
DO CONTRATO.  
12.2.2. QUANTO AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA SERÃO PAGOS 
MENSALMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE 
ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO. 

12.3. O setor requisitante do CREA-PI disporá de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, após a apresentação da Nota 
Fiscal, para o "aceite" dos serviços/produtos e encaminhamento ao setor responsável pelo processamento do 
pagamento. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, a nota ou serviço não serão 
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aceitos ou o bem devolvido, ficando a cargo do fornecedor a sua correção ou reposição, sendo sustado o 
pagamento.  
12.4. Após o “aceite” dos serviços/produtos por parte setor requisitante do CREA-PI, o pagamento será 
processado mediante a apresentação das notas fiscais discriminativas, devidamente atestadas, dentro do prazo 
previsto no item 12.2, contados da data do recebimento e “aceite” da nota fiscal, pelo setor requisitante. Caso seja 
detectado qualquer problema na nota fiscal, a mesma será devolvida, ficando a cargo do fiscal do contrato 
solicitar a sua correção ou reposição.  
12.5. As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão conter os valores unitários e descrições idênticas às 
estipuladas no ANEXO VIII, conforme estipulado na planilha apresentadas no processo licitatório, prevalecendo 
para efeitos de pagamento o critério de arredondamento universal quando da ocorrência de frações de centavos.  

12.5.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue à Supervisão de Licitações, Contratos e Convênios, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis do vencimento, para que haja tempo hábil no 
processamento do pagamento. 

12.6. Na fatura deverá constar a identificação dos serviços e das partes, para identificação do contrato, sendo 
possível, mencionar o número contrato assinado entre as partes.  
12.7. O CREA-PI efetuará o pagamento, preferencialmente, por meio de depósito bancário, na conta da 
CONTRATADA, conforme especificado a seguir:  

Banco _________  
Agência ________  
Conta __________  
12.7.1 Será permitido o pagamento através de Boleto com Código de Barras, em conformidade com a 
regulamentação da ANATEL. 

12.8. Caso sejam constatados, pelo CREA-PI, erros, falhas ou divergências nos documentos referidos nesta 
Cláusula, o prazo para o pagamento, da parcela questionada, só será contado a partir da data de reapresentação, 
pela CONTRATADA, das Notas Fiscais/Faturas, da parcela questionada, devidamente retificada, sem atualização 
monetária, não incidindo qualquer acréscimo sobre os valores faturados. Quanto à parcela não questionada, esta 
deve ser separada da fatura originária, que foi questionada, para o devido pagamento, na rotina descrita nos 
demais itens da Cláusula das Condições de Pagamento/ Faturamento.  
12.9. Constatadas pelo CREA-PI quaisquer irregularidades em faturas já pagas, este efetuará a glosa e optará entre 
o desconto desse valor no próximo pagamento ou notificará a CONTRATADA para recolhimento no prazo 
máximo de 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contados da data do recebimento da notificação.  
12.10. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposto na 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004.  
12.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  
12.12. A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações 
devidas pelo contratado. 
12.13. Constatado o atraso de pagamento, será o valor incluído na Nota Fiscal/Fatura do próximo mês, a incidir 
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do mês de atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês. 
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13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de 
Referência e das demais cominações legais. 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
Contratada as seguintes sanções:  

a) advertência;  
b) multa:  

b.1) compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da parcela questionada do 
serviço/produto, pela recusa em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;  
b.2) moratória no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o valor da 
parcela questionada do serviço/produto, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), 
ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;  
b.3) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela questionada do 
serviço/produto, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.  
13.2.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente.  
13.2.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 13.2 poderão ser aplicadas juntamente 
com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis.  
13.2.3. A sanção estabelecida na alínea “d” do subitem 13.2 é de competência exclusiva da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

13.3. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da notificação enviada pelo (órgão ou entidade).  
13.4. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito existente no CREA-PI em 
relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma 
da lei.  
13.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência 
administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado. 
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso da aplicação da penalidade descrita 
na alínea “d” do subitem 13.2, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas neste Termo e das demais cominações legais.  
13.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
13.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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14. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO 
14.1 O valor máximo global anual para a presente aquisição é de R$ 32.452,80 (trinta e dois mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois reais e oitenta centavos). 
14.2 Vale ressaltar que tal valor máximo servirá como limite às Licitantes para a formulação das propostas, não 
constituindo, entretanto, qualquer compromisso futuro, eis que o fornecimento do objeto somente restará 
concretizado com a assinatura do competente Contrato. 
 
15. LOCAL E DOS PRAZOS 
15.1. Os serviços devem ser realizados e os produtos entregues conforme as condições, prazos e locais constantes 
do ANEXO I, Termo de Referência, deste edital 
15.2. A CONTRATADA terá o PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS para o início da prestação 
dos serviços objeto deste edital, contados da assinatura do Contrato. 
15.3 SISTEMA DE GESTÃO: A CONTRATADA deverá disponibilizar ao CREA-PI, no PRAZO DE ATÉ 30 
(TRINTA) DIAS ÚTEIS, A PARTIR DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, por meio de “web 
browser” padrão de mercado, acesso a uma solução via internet que permita visualização e gerenciamento de 
acessos, serviços e faturas. O sistema deverá permitir acesso somente mediante login e senha; exportação de 
dados em formato txt ou para Excel; verificar como está ocorrendo o consumo entre os usuários. 
 
16. REAJUSTE 
16.1. O preço convencionado ficará IRREAJUSTÁVEL POR 12 (DOZE) MESES, consoante legislação 
vigente. Poderá haver prorrogação após este período. Havendo prorrogação, utilizar-se-á a variação do IGP-DI, 
ACUMULADO EM 12 MESES, contados da assinatura do Contrato, COM REFERÊNCIA NO 4º 
(QUARTO) MÊS ANTERIOR AO VENCIMENTO, ou na falta ou extinção deste, pelo índice permitido por 
lei vigente na época do reajuste, para efeito de correção do valor, somente após comprovada a vantajosidade da 
renovação. 
16.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
16.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente.  
16.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.  

16.4.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.  
16.4.2. Haverá preclusão lógica ao direito reajuste com a assinatura de termo de prorrogação contratual 
sem o prévio exercício ou qualquer outra ressalva capaz de resguardar esse direito.  
16.4.3. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o 
contrato. 

 
17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
17.1  As obrigações da Contratada e do Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
18- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
18.1. O CREA-PI exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento dos serviços/produtos objeto 
deste Certame, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contrato não exime a LICITANTE 
/ CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades perante o CREA-PI ou terceiros. 
18.2. A fiscalização do contrato estará à disposição da CONTRATADA para fornecer informações, necessárias ao 
desenvolvimento dos serviços/produtos contratados.  
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18.3. A fiscalização do contrato terá acesso a todos os locais onde os serviços/produtos se realizarem e plenos 
poderes para praticar atos, nos limites do Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito 
do CREA-PI, devendo: 

� Recusar serviços/produtos que tenham sido executados em desacordo com as condições estabelecidas;  
� Solicitar a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada inconveniente;  
� Proceder à verificação e à aprovação dos documentos de medição dos serviços/produtos objeto do 
Contrato, encaminhados pela CONTRATADA;  
� Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências 
da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO amparadas em disposições contidas no Contrato, até a 
regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA; 
� Instruir a CONTRATADA quanto à prioridade dos serviços/produtos a serem executados;  
� Exigir que os responsáveis pela execução do objeto observem as exigências legais sobre a 
documentação e procedimentos necessários;  
� Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução dos serviços/produtos.  

18.4. O CREA-PI, através da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, reserva-se no direito de exercer durante todo o 
período contratual uma rígida e constante Fiscalização sobre os serviços/produtos, inclusive quanto ao pessoal da 
CONTRATADA no que se refere a seu comportamento, capacitação e apresentação;  
18.5 A LICITANTE / CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e 
controle adotados pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO; 
18.6. A Contratada deverá designar um responsável técnico para responder perante a Contratante sobre dúvidas e 
ações sobre os serviços contratados. 
 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, podendo ser impugnado por irregularidade na 
aplicação das disposições legais:  

19.1.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, até 02 (DOIS) DIAS 
ÚTEIS antes da data fixada para abertura da sessão pública. 
19.1.2. A administração poderá, a qualquer momento, pronunciar a existência de vício no edital, 
sendo-lhe lícito promover a invalidação parcial ou total, conforme o vício verificado. 
19.1.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição 
do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões. 
19.1.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão do pregão.  
19.1.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previstas 
no parágrafo 1º do art. 65 da lei 8.666/93.  
19.1.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
comprovado.  
19.1.7. Todo e qualquer ônus referente a direito de propriedade industrial, marcas e patentes, 
segredos comerciais e outros de direito de terceiros, bem como a responsabilidade por violação 
dos mesmos, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade da CONTRATADA, 
que deverá responder pelos mesmos e defender a CONTRATANTE, em juízo ou fora dele, contra 
reclamações relacionadas com o assunto.  
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19.1.8. O Pregoeiro, no interesse da ADMINISTRAÇÃO, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
19.1.9. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou 
inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis.  
19.1.10. Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 
omita em outro será considerado especificado e válido.  
19.1.11. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 
apresentação de documentos relativos a esta licitação.  
19.1.12. Os casos omissos ou de dúbia interpretação, anteriores ou posteriores à abertura das 
propostas, são de exclusiva deliberação e julgamento do Pregoeiro, levando-se sempre em conta o 
superior interesse do CREA-PI. 
19.1.13. O CREA-PI não considerará qualquer alegação da licitante no que diz respeito a omissão, 
incompreensão ou incorreta interpretação deste Edital ou de seus anexos.  
19.1.14. Os dados fornecidos às licitantes para informações e preparo das propostas não excluem 
sua total responsabilidade, ficando a seu critério efetuar averiguações próprias, no sentido de 
cientificar-se das condições que poderão afetar o custo do fornecimento dos materiais e/ou 
serviços/produtos.  
19.1.15 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente e considerar-se-
ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 
19.1.16 O licitante obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. Fica facultada a supressão 
acima deste limite, mediante acordo entre as partes, nos termos do disposto nos § 1º e 2º do art. 
65, da Lei 8.666/93.  
19.1.17. Em razão da natureza jurídica de entidade autárquica federal do CREA-PI, o foro da 
Justiça Federal - Seção Judiciária do Piaui em Teresina é competente para conhecer e julgar as 
questões judiciais decorrentes deste Pregão. 
19.1.18. Todos os serviços considerados não conformes deverão ser prontamente refeitos pela 
empresa contratada, sem qualquer ônus para o CREA-PI.  

 
 

Teresina (PI), 28 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

Eng. Agrônomo Raimundo Ulisses de Oliveira Filho 
Presidente do Crea-PI 

 

João Emílio Lemos Pinheiro 
 Pregoeiro do CREA-PI 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de 
natureza continuada, móvel pessoal (SMP) especializado, sistema digital pós-pago e serviços de dados móvel nas 
modalidades local e longa distância, (móvel-móvel, móvel-fixo e dados), cujo fornecimento deve ser conforme 
descrito no ANEXO I, parte integrante deste Edital e seus anexos. 

 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A contratação dos serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal – SMP) e de Pacote de Dados 
(internet) Móvel tem por finalidade viabilizar a comunicação da Presidência, da Gerência, Conselheiros, 
Assessores e Fiscais do CREA-PI entre si, com funcionários e público externo, de forma a complementar e 
agilizar as atividades desenvolvidas. 
 
3. DO ACESSO A DADOS E DA CONEXÃO REMOTA À INTERNET:  
1. A CONTRATADA deverá apresentar uma solução que permita acesso móvel à internet com tecnologia 3G ou 
superior, via aparelho celular portátil, mini modem usb, tablets e outros dispositivos compatíveis 
tecnologicamente.  
2. Os serviços devem atender em todo o território nacional, com taxa de transferência nominal de 10Mbps para 
localidades que possuem rede 4G, taxa de transferência nominal de 1 Mbps para localidades com rede 3G e taxa 
de transferência nominal de 56 Kbps para localidades com tecnologia GPRS/EDGE. A velocidade nominal deve 
ser de 10 Mbps nos Municípios com tecnologia 4G.  
3. A CONTRATADA deverá habilitar pacotes de dados com franquia estipulada em 06 GigaBytes (mínimo) por 
acesso. Caso seja ultrapassado o volume estimado, a operadora fica autorizada a reduzir a velocidade, sem, 
contudo, cobrar pelo tráfego excedente.  
4. Entende-se por DADOS o pacote de serviços de tráfego de dados e conexão remota à internet, de abrangência 
nacional, a serem habilitados nos acessos de voz, a critério do CREA-PI.  
5. O desempenho e a qualidade do serviço de tráfego de dados disponibilizado devem atender, no mínimo, ao 
disposto no Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) aprovado pela ANATEL.  
 
4. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP:  

A. A área de cobertura da prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP – de uma localidade é aquela que 
propicia a prestação deste serviço no perímetro urbano da sede do município.  
B. Os serviços deverão ser prestados em plena conformidade com a regulamentação da Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL – aplicável ao Serviço Móvel Pessoal – SMP.  
C. Os serviços deverão ser ofertados pela operadora em condições semelhantes às daqueles por ela já 
oferecidos, com capacidade de prover telefonia e transmissão de dados compatíveis com as aplicações 
previstas, devendo ter capacidade de suportar as velocidades mínimas previstas neste edital, em condições 
normais de operação.  
D. Caso a CONTRATADA venha a optar por introduzir uma nova tecnologia, deverá garantir que as 
modificações, quando implantadas, não comprometam o funcionamento normal do serviço.  
E. Deverão ser atendidos os critérios mínimos de qualidade dos serviços, conforme previsto pela 
regulamentação da ANATEL.  
F. O CREA-PI somente pagará pelos acessos e serviços efetivamente ativos.  
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  
A. Poderá participar desta licitação qualquer sociedade empresarial legalmente constituída e que 
desempenhe suas atividades de forma regular, especializada no ramo de telecomunicações, desde de que 
satisfaça as especificações desse edital.  
B. Comprovação através de, no mínimo, 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM 
NOME DA EMPRESA LICITANTE, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e que 
comprove que a empresa executou, diretamente, serviços e forneceu quantidades de, no mínimo, 50% dos 
exigidos no objeto pelo Termo de Referência.  
C. O atestado mencionado no item 5, alínea “B”, deverá conter elementos suficientes que permitam a 
análise por parte do setor técnico do CREA-PI. 

 
6. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO CONTRATUAL:  

A. Este contrato tem vigência de 12 meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço, renovável por mais 
12 meses.  
B. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para o início da prestação dos 
serviços objeto deste edital, contados da assinatura do contrato.  
C. No caso de modernização tecnológica, o CREA-PI poderá solicitar a atualização para a nova tecnologia 
disponível sem alterações nos custos dos serviços contratados, desde que respeitadas as condições 
editalícias, conforme previsto no Art. 65, I, “a” da lei federal nº 8.666/93. Situação aplicável desde que a 
tecnologia anterior não seja extinta ou se não houver desequilíbrio econômico financeiro do contrato ou se 
os aparelhos utilizados pela contratante forem compatíveis com a nova tecnologia.  
D. SISTEMA DE GESTÃO: A CONTRATADA deverá disponibilizarão CREA-PI, no prazo de até 30 
dias úteis, a partir do início da prestação do serviço, por meio de “web browser” padrão de mercado, 
acesso a uma solução via internet que permita visualização e gerenciamento de acessos, serviços e faturas. 
O sistema deverá permitir acesso somente mediante login e senha; exportação de dados em formato txt ou 
para Excel; verificar como está ocorrendo o consumo entre os usuários.  

 
7. AREA DE COBERTURA:  
A CONTRATADA deverá garantir cobertura de, no mínimo, 50% dos Municípios do Estado do Piauí. Além da 
cobertura oferecida pela CONTRATADA, deverão ser garantidos 100% de cobertura para os acessos 3G, 4G e 
para o tráfego de dados e internet nos Municípios do CREA-PI, nos seguintes endereços: A área de abrangência 
deverá seguir conforme abaixo: 
 

A cobertura estadual inclui no mínimo a capital Teresina e os municípios de: Campo Maior, Piripiri, 
Parnaiba, Picos, Floriano, Oeiras, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Uruçui, Paulistana e Corrente. 

 
8. DA PORTABILIDADE:  
 
Deverá ser garantida e prevista a portabilidade dos atuais números de telefonia móvel caso ocorra alteração de 
operadora em decorrência do processo licitatório. Caberá ao CREA-PI indicar os números a serem transferidos 
pelo processo de portabilidade, bem como indicar quando tal providência não se faça necessária, ou seja, 
inaplicável. 
Caso ocorra a portabilidade, a CONTRATADA deverá identificar cada SIM CARD com o respectivo número de 
acesso associado a ele.  
A critério do CREA-PI, a CONTRATADA deverá permitir a exclusão de acessos ao plano corporativo que 
passarão a pertencer a pessoa física. 
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9. FATURAMENTO/PAGAMENTO:  
 
O pagamento será efetuado em 12 parcelas, sendo a primeira no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da 
data de aceite do objeto e entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada. 
 
 
10. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – TELEFONIA MÓVEL E DADOS 
 
 

LOTE 1 ITEM SERVIÇOS Qtd 
 
 
 
 

1 

 
 
 

1 

LIGAÇÕES NACIONAIS FIXO E MOVEL DE QUALQUER 
OPERADORA (40.000 MINUTOS)  
SMS ILIMITADO (2000 SMS POR LINHA)  
PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB  
PRAZO DE CONTRATO 12 MESES (renovável por  
mais 12 meses)  
FORNECIMENTO SOMENTE DE CHIP.  

 
 

25 

 
2 

Dados – pacote de serviços de tráfego de dados limitado a uma 
franquia (PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB) para uso em 
tablet. 
 

 
15 

 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos e executar os serviços segundo especificações, prazos e 
condições estabelecidas no ANEXO I, Termo de Referência do edital.  
10.2. Planejar, conduzir e executar os serviços/produtos objeto do presente CONTRATO, com integral 
observância de suas disposições, obedecendo rigorosamente não só às especificações que forem determinadas 
pelo CREA-PI, como também às normas previstas na legislação em vigor;  
10.3. Suprir em tempo hábil os serviços/produtos/relatórios que vierem danificados ou que não estiverem com o 
padrão de qualidade exigido pelo CREA-PI, ou que vierem a impedir a solução de continuidade na execução dos 
serviços/produtos contratados.  
10.4. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos causados diretamente à 
Administração ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, bem como de seus Prepostos, na ação ou 
omissão, na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o 
Acompanhamento pelo Órgão interessado, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, 
regulamentos ou posturas vigentes em razão da execução do objeto do CONTRATO.  
10.5. Responder por quaisquer prejuízos em decorrência de danos causados diretamente à Administração ou a 
Terceiros, em consequência de atraso parcial ou final elaboração dos serviços/produtos.  
10.6. A relação de encargos constantes desta cláusula não exclui as demais decorrentes deste CONTRATO ou de 
leis e Regulamentos em vigor.  
10.7. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
10.8. A CONTRATADA e seus empregados submeter-se-ão às condições fixadas pelo CREA-PI quanto ao 
comportamento, discrição e urbanidade no serviço/produto, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a assuntos 
de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços/produtos, inclusive após cessado o 
contrato decorrente desta licitação.  
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10.9. Utilizar pessoal qualificado e em número suficiente à execução dos SERVIÇOS/PRODUTOS. A 
CONTRATADA é a única responsável pelos contratos de trabalho de seus empregados, inclusive nos eventuais 
inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser arguida solidariedade do CREA-PI nem 
mesmo responsabilidade subsidiária, não existindo, por conseguinte, vinculação empregatícia entre seus 
empregados e o CREA-PI. 
10.10. Pagar pontualmente todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a 
incidir direta ou indiretamente sobre o custo de mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, todos os tributos e 
contribuições que gravem os custos dos SERVIÇOS/PRODUTOS, comprovando perante o CREA-PI, sempre que 
por este solicitado, o cumprimento dessas obrigações. 
10.11. Refazer ou revisar às suas custas quaisquer SERVIÇOS/PRODUTOS que, por sua culpa, venham a ser 
considerados pelo CREA-PI como errados, insuficientes ou inadequados. 

10.11.1. No caso da CONTRATADA recusar-se a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, o CREA-PI 
procederá à correção dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelas multas e outras sanções 
decorrentes do inadimplemento contratual, podendo ainda o CREA-PI se ressarcir desses custos com as 
garantias contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devidos à CONTRATADA, com 
base neste ou em outro contrato. 
10.11.12. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pelos danos materiais ou pessoais 
causados diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão (dolosa ou 
culposa), bem como de seus Prepostos, decorrentes dos SERVIÇOS/PRODUTOS que direta ou 
indiretamente executar. A responsabilidade da CONTRATADA se estende aos danos causados ao seu 
próprio pessoal e materiais, bem como aos do CREA-PI, seus prepostos e terceiros. A CONTRATADA 
tomará todas as medidas de segurança necessárias na execução de suas obrigações contratuais, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE. 

10.12. Providenciar o reconhecimento, junto à autoridade fiscal competente, de todos os incentivos aplicáveis ao 
CONTRATO, inclusive nas subcontratações.  

10.12.1. Os benefícios fiscais obtidos serão totalmente repassados pela CONTRATADA ao CREA-PI, 
inclusive os que forem concedidos por legislação superveniente, autorizando-se, desde já, o CREA-PI a 
deduzir dos faturamentos ou garantias os valores aos mesmos correspondentes.  
10.12.2. Se a CONTRATADA der causa ao não aproveitamento, à revogação, à diminuição ou à 
suspensão de quaisquer incentivos fiscais aplicáveis ao CONTRATO, arcará com os ônus daí decorrentes, 
ficando acordado que o CREA-PI pagará sempre o preço incentivado dos SERVIÇOS/PRODUTOS. 

10.13. É expressamente vedado o desconto de Fatura/Duplicata ou qualquer outro documento em estabelecimento 
bancário ou de factoring.  
10.14. Responsabilizar-se pela qualidade e padrão dos serviços/produtos executados, indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do contrato.  
10.15. Atender aos serviços/produtos dentro dos prazos estabelecidos.  
10.16. Informar ao CONTRATANTE, quando solicitado, a posição dos serviços/produtos.  
10.17. Permitir a inspeção dos serviços/produtos por pessoal credenciado pelo CONTRATANTE, sempre que for 
julgado necessário.  
10.18. Solicitar instruções por escrito ao CONTRATANTE, nos casos em que as informações fornecidas forem 
inadequadas e/ou insuficientes para a execução dos serviços/produtos.  
10.19. Não ceder ou transferir o objeto do presente contrato.  
10.20. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
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10.21. A Contratada se responsabilizará única e integralmente pelo fornecimento do serviço/objeto em destaque, 
nos locais especificados pelo CREA-PI.  
10.22. O CREA-PI se responsabilizará pela exatidão das informações prestadas para execução dos serviços, 
obrigando a contratada a reparar as suas expensas, dentro dos prazos estabelecidos, a troca/substituição do 
profissional, que por ventura venha a comprometer a qualidade dos serviços prestados. 
10.23. A contratada deverá utilizar equipamentos, softwares e execução de instalações que se enquadrem e 
atendam total e obrigatoriamente às especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência.  
10.24. A CONTRATADA deverá garantir cobertura de, no mínimo, 50% dos Municípios do Estado de Minas 
Gerais. Além da cobertura oferecida pela CONTRATADA, deverão ser garantidos 100% de cobertura para os 
acessos 3G, 4G e para o tráfego de dados e internet nos Municípios do CREA-PI, nos seguintes endereços:  
10.25. No caso de modernização tecnológica, o CREA-PI poderá solicitar a atualização para a nova tecnologia 
disponível sem alterações nos custos dos serviços contratados, desde que respeitadas às condições editalícias, 
conforme previsto no Art. 65, I, “a” da lei federal nº 8.666/93.  
10.25.1. Aplicável desde que a tecnologia anterior não seja extinta ou se não houver desequilíbrio econômico 
financeiro do contrato ou se os aparelhos utilizados pela contratante forem compatíveis com a nova tecnologia  
10.26. A CONTRATADA deverá garantir a portabilidade dos atuais números de telefonia móvel caso ocorra 
alteração de operadora em decorrência do processo licitatório. Caberá ao CREA-PI indicar os números a serem 
transferidos pelo processo de portabilidade, bem como indicar quando tal providência não se faça necessária, ou 
seja, inaplicável. 

10.26.1. Caso ocorra a portabilidade, a CONTRATADA deverá identificar cada SIM CARD com o respectivo número de 
acesso associado a ele. 
10.26.2. A critério do CREA-PI, a CONTRATADA deverá permitir a exclusão de acessos ao plano corporativo que 
passarão a pertencer a pessoa física. 

 
11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
11.1. Garantir à CONTRATADA o acesso a documentação e informações necessárias, bem como os elementos 
básicos indispensáveis à realização dos serviços/produtos.  
11.2. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a 
adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO.  
11.3. Credenciar junto a CONTRATADA, um funcionário de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará como 
FISCAL DO CONTRATO.  
11.4. Efetuar os pagamentos das faturas nos prazos previstos neste CONTRATO.  
11.4.1. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a 
adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO. 

 
Teresina (PI), 28 de agosto de 2019. 

 
 

FRANCISCA Mª TORRES DE SOUSA 
Chefe Depto. Administrativo e Financeiro 

Despacho do Ordenador de Despesas: 
Com fundamento na Lei n° 10.520/2002 e respectivos decretos regulamentadores, APROVO este Termo de 
Referência em 28/08/2019. 
 
 

Eng. Agrônomo RAIMUNDO ULISSES DE OLIVEIRA FILHO 
Presidente do CREA-PI 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROCURAÇAO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº    /2019 
 

 
Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa..., com sede..., inscrita no CNPJ/MF sob o nº..., 
representada pelo(s) seu(s) sócio(s)..., acima qualificado, nomeia e constitui seu bastante procurador..., residente e 
domiciliado..., portador da cédula de identidade nº..., inscrito no CPF/MF sob o nº..., ao qual confere poderes para 
representar a OUTORGANTE, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e 
Estadual, empresas de Economia Mista, em especial ao CREA-PI, podendo para tanto, acordar, discordar, 
transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos assinar e autenticar documentos, formular lances verbais de 
preços, interpor e desistir de recursos, assinar ata, no curso de qualquer processo licitatório. 

 
Teresina,     de      de 2019. 

 
 

.................................................................................................. 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

.............................................................................................. 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 
 
A empresa ______________________________________________ inscrita no CNPJ n° 
___________________________, sediada (endereço completo) 
_________________________________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________________, CPF n° 
__________________________ e RG n° __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que 
atende os dispositivos da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, tendo 
direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma. 
 
 

 
Teresina,     de      de 2019. 

 
 

.................................................................................................. 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

.............................................................................................. 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA HABILITAÇÃO 

 
 
OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada 
pelo seu representante legal. 
 
 
(nome da empresa) ______________________________________________________, CNPJ n° 
_________________________, por intermédio de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, para fins 
de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº   XX/2019, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
para participação no aludido procedimento licitatório. 

 
 

Teresina,     de      de 2019. 
 
 
 

.................................................................................................. 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

 
.............................................................................................. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

 
(Papel timbrado da licitante) 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° XX/2019 
 
A empresa ____________________________________ declara, sob as penas da lei, o que se segue: 
 
1- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII, do 4º da Lei 10.520/2002; 

2 - Que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu fato que a impeça de 

participar da presente Licitação, conforme disposto no § 2º do art. 32 da Lei n° 8.666/93; 

3 - Que não há fato impeditivo à sua habilitação para participar desta Licitação, em especial, de que não foi 

declarada inidônea perante o Poder Público, bem como estar ciente de que deverá declará-la quando ocorrida 

durante o procedimento licitatório e/ou da vigência do Contrato;  

4 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do 

procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 

 

 
Teresina,     de      de 2019. 

 
 
 

.................................................................................................. 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

 
.............................................................................................. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

(Assinatura do representante legal da empresa licitante com indicação do 
nome completo, cargo, endereço, fax e telefone de contato) 
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ANEXO VI 

 
MODELO DECLARAÇÃO – TRABALHO DO MENOR 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 
Pregão Presencial n.º _____/___ 
 
___________________________________, inscrito no CNPJ n.º ____________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) ______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
_______________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854/99. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (___). 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 

 
Teresina,     de      de 2019. 

 
 
 

.................................................................................................. 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

 
.............................................................................................. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI  E A EMPRESA 
................................................................................ PARA A 
CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 
PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO E SERVIÇOS DE DADOS 
MÓVEL, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO O 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DO PIAUI (CREA-PI) 

 
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI – CREA-PI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 06.687.545.0001/02, situado na rua Eliseu Martins, 1767 – Centro, Teresina-PI, representado neste ato pelo seu 
Presidente, Engenheiro Agrônomo RAIMUNDO ULISSES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, Crea-PI nº 190368942-2, 
CPF nº 156.401.323-53, RG nº 318.598 SSP/PI, residente e domiciliado em Teresina – PI, doravante denominado 
CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, situada na XXXXXXXXX, XXX-
XXX, CEP: XXX, XXXXXXXX, representada neste ato por seu representante legal XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de natureza continuada, 
móvel pessoal (SMP) especializado, sistema digital pós-pago e serviços de dados móvel nas modalidades local e longa distância, 
(móvel-móvel, móvel-fixo e dados), com vistas a atender as demandas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui  
-CREA-PI 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
2.1 Acesso a Dados e Conexão Remota À Internet: 

2.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar uma solução que permita acesso móvel à internet com tecnologia 3G ou 
superior, via aparelho celular portátil, minimodem usb, tablets e outros dispositivos compatíveis tecnologicamente.  
2.1.2 Os serviços devem atender em todo o território nacional, com taxa de transferência nominal de 10Mbps para 
localidades que possuem rede 4G, taxa de transferência nominal de 1 Mbps para localidades com rede 3G e taxa de 
transferência nominal de 56 Kbps para localidades com tecnologia GPRS/EDGE. A velocidade nominal deve ser de 10 
Mbps nos Municípios com tecnologia 4G.  
2.1.3 A CONTRATADA deverá habilitar pacotes de dados com franquia estipulada em 5 GigaBytes (mínimo) por 
acesso. Caso seja ultrapassado o volume estimado, a operadora fica autorizada a reduzir a velocidade, sem, contudo, 
cobrar pelo tráfego excedente.  
2.1.4 Entende-se por DADOS o pacote de serviços de tráfego de dados e conexão remota à internet, de abrangência 
nacional, a serem habilitados nos acessos de voz, a critério do CREA-PI.  
2.1.5 O desempenho e a qualidade do serviço de tráfego de dados disponibilizado devem atender, no mínimo, ao disposto 
no Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) aprovado pela ANATEL. 

2.2 Prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP: 
2.2.1 A área de cobertura da prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP – de uma localidade é aquela que propicia a 
prestação deste serviço no perímetro urbano da sede do município.  
2.2.2 Os serviços deverão ser prestados em plena conformidade com a regulamentação da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL – aplicável ao Serviço Móvel Pessoal – SMP.  
2.2.3 Os serviços deverão ser ofertados pela operadora em condições semelhantes às daqueles por ela já oferecidos, com 
capacidade de prover telefonia e transmissão de dados compatíveis com as aplicações previstas, devendo ter capacidade 
de suportar as velocidades mínimas previstas neste edital, em condições normais de operação.  
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2.2.4 Caso a CONTRATADA venha a optar por introduzir uma nova tecnologia, deverá garantir que as modificações, 
quando implantadas, não comprometam o funcionamento normal do serviço.  
2.2.5 Deverão ser atendidos os critérios mínimos de qualidade dos serviços, conforme previsto pela regulamentação da 
ANATEL.  
2.2.6 O CREA-PI somente pagará pelos acessos e serviços efetivamente ativos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
3.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (DOZE) MESES e terá INÍCIO NA DATA DE ASSINATURA DA 
ORDEM COMPRA/SERVIÇO, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, desde que haja autorização 
formal da Autoridade Competente e observados os seguintes requisitos:  

3.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;  
3.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;  
3.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;  
3.1.4 A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.  

3.2 O Contrato terá eficácia ao respeitar o prazo de publicação definido no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 
prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93,  
3.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.  
3.4 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE ENTREGA / REALIZAÇÃO DO OBJETO 
4.1 A CONTRATADA terá o PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS para o início da prestação dos serviços objeto 
deste contrato, contados da assinatura da Ordem de Serviço.  
4.2 SISTEMA DE GESTÃO: A CONTRATADA deverá disponibilizar ao CREA-PI, no PRAZO DE ATÉ 20 (VINTE) DIAS 
ÚTEIS, A PARTIR DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, por meio de “web browser” padrão de mercado, acesso a 
uma solução via internet que permita visualização e gerenciamento de acessos, serviços e faturas. O sistema deverá permitir acesso 
somente mediante login e senha; exportação de dados em formato txt ou para Excel; verificar como está ocorrendo o consumo 
entre os usuários. 
 
CLÁUSULA QUINTA – LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 
5.1 A CONTRATADA deverá garantir cobertura de, no mínimo, 50% dos Municípios do Estado de Minas Gerais. Além da 
cobertura oferecida pela CONTRATADA, deverão ser garantidos 100% de cobertura para os acessos 3G, 4G e para o tráfego de 
dados e internet nos Municípios do CREA-PI, nos seguintes endereços:  
5.2 A área de abrangência deverá seguir a tabela abaixo: 
 

INSPETORIA ENDEREÇO 
Bom Jesus Endereço: Rua Cel. Ferreira, 143, Centro, Bom Jesus-PI 

CEP: 64900-000 
CAMPO MAIOR Endereço: Praça Gentil Alves, 106-Centro 

CEP: 64280-000 
CORRENTE Endereço: Rua Dermival Alves Bonfim, S/N – Nova 

Corrente – (Por trás do Prédio do INSS) 
CEP: 64980-000 

FLORIANO Endereço: Av. Esmaragdo de Freitas, 208 – Centro | 
CEP: 64800-128 

OEIRAS Endereço: Rua Miguel Oliveira, 370 – Centro 
CEP: 64500-000 

PARNAIBA Endereço: A. Pe Raimundo José Vieira, 298 – Bairro N. 
Sra. de Fátima | 

CEP: 64202-140 
PAULISTA Endereço: Avenida Transnordestina S/N Centro 
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CEP: 64750-000 
PICOS Endereço: Rua Av. Anísio da Luz, 284 – Ipueira 

CEP: 64600-000 
PIRIPIRI Endereço: Rua Antonio Alves, 734 – Aptº 102 – Centro 

CEP: 64260-000 
SÃO 

RAIMUNDO 
NONATO 

Endereço: Travessa Ten. Cel. Carlos Oliveira , 121 – 
Centro 

CEP: 64770-000 
URUÇUI Endereço: Rua Almir Benvindo, 18 – Bairro Malvinas 

CEP: 64860-000 
SEDE DO CREA-
PI - TERESINA 

Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Bairro 
Centro 

CEP: 64000-100 
 
5.3 Deverá ser garantida e prevista a portabilidade dos atuais números de telefonia móvel caso ocorra alteração de operadora em 
decorrência do processo licitatório. Caberá ao CREA-PI indicar os números a serem transferidos pelo processo de portabilidade, 
bem como indicar quando tal providência não se faça necessária, ou seja, inaplicável.  
5.4 Caso ocorra a portabilidade, a CONTRATADA deverá identificar cada SIM CARD com o respectivo número de acesso 
associado a ele.  
5.5 A critério do CREA-PI, a CONTRATADA deverá permitir a exclusão de acessos ao plano corporativo que passarão a pertencer 
a pessoa física. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
6.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são previstas no Termo de Referência. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR 
7.1 O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ ___.___,__ _____), conforme Proposta Vencedora.  
7.1.1 Os valores unitários são os seguintes: 
 
LOTE 1 ITEM SERVIÇOS Qtd PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

MENSAL 
PREÇO 
ANUAL 

 
 
 
 

1 

 
 
 

1 

LIGAÇÕES NACIONAIS FIXO E MOVEL DE 
QUALQUER OPERADORA (40.000 MINUTOS)  
SMS ILIMITADO (2000 SMS POR LINHA)  
PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB  
PRAZO DE CONTRATO 12 MESES (renovável por  
mais 12 meses)  
FORNECIMENTO SOMENTE DE CHIP.  

 
 

25 

   

 
2 

Dados – pacote de serviços de tráfego de dados limitado 
a uma franquia (PACOTE DE INTERNET DE 
MINIMO 6GB) para uso em tablet. 
 

 
15 

   

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 As despesas em decorrência da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados na 
dotação orçamentária nº: 6.2.2.1.1.01.04.09.036 – Serviços de Telecomunicações.  
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CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO 
9.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário ou 
boleto, na data do vencimento, após o recebimento definitivo, pelo Contratante, acompanhado dos documentos fiscais.  
9.2 O CREA-PI SOMENTE PAGARÁ PELOS ACESSOS E SERVIÇOS EFETIVAMENTE ATIVOS. 

9.2.1 OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ADQUIRIDOS 
SERÃO PAGOS APÓS A ENTREGA, CONFERÊNCIA E TESTE DE REDUNDÂNCIA, MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO.  
9.2.2 QUANTO AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA SERÃO PAGOS MENSALMENTE, MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO. 

9.3 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação 
exigidas no edital. 
9.4 Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no 
prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante. 
9.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  

9.5.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições federais abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

 
9.6 O pagamento será feito em até 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS após o aceite da Nota Fiscal e documentos pertinentes pelo 
Fiscal do Contrato.  
9.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante.  

9.7.1 Caso a documentação esteja irregular ou faltando, o Crea-Minas devolverá a nota fiscal até a regularização da 
documentação. 

9.8 Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, 
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:  

9.8.1 Não produziu os resultados acordados;  
9.8.2 Deixou de executar as atividades CONTRATADAs, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;  
9.8.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada 

9.9 Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar o número do presente contrato assinado entre as partes.  
9.10 O CREA-MG efetuará o pagamento por meio de Depósito Bancário, na Conta da CONTRATADA, conforme especificado a 
seguir:  

9.10.1 Banco: __________  
Agência: __________  
Conta: __________  
9.10.2 Será permitido o pagamento através de Boleto com Código de Barras, em conformidade com a regulamentação da 
ANATEL. 

9.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos Moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de 
compensação 
financeira = 

I =  ( 6 / 100 )  I = 0,00016438  
TX = Percentual da 
taxa anual = 6%  
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0,00016438, assim 
apurado: I = (TX)  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTO 
10.1. O preço convencionado ficará IRREAJUSTÁVEL POR 12 (DOZE) MESES, consoante legislação vigente. Poderá haver 
prorrogação após este período. Havendo prorrogação, utilizar-se-á a variação do IGP-DI, ACUMULADO EM 12 MESES, 
contados da assinatura do Contrato, COM REFERÊNCIA NO 4º (QUARTO) MÊS ANTERIOR AO VENCIMENTO, ou na 
falta ou extinção deste, pelo índice permitido por lei vigente na época do reajuste, para efeito de correção do valor, somente após 
comprovada a vantajosidade da renovação. 
10.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
10.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço 
do valor remanescente.  
10.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.  

10.4.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a 
preclusão do direito.  
10.4.2. Haverá preclusão lógica ao direito reajuste com a assinatura de termo de prorrogação contratual sem o prévio 
exercício ou qualquer outra ressalva capaz de resguardar esse direito.  
10.4.3. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
11.1. DA CONTRATADA 
11.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos e executar os serviços segundo especificações, prazos e condições 
estabelecidas no ANEXO I, Termo de Referência do edital.  
11.2. Planejar, conduzir e executar os serviços/produtos objeto do presente CONTRATO, com integral observância de suas 
disposições, obedecendo rigorosamente não só às especificações que forem determinadas pelo CREA-PI, como também às normas 
previstas na legislação em vigor;  
11.3. Suprir em tempo hábil os serviços/produtos/relatórios que vierem danificados ou que não estiverem com o padrão de 
qualidade exigido pelo CREA-PI, ou que vierem a impedir a solução de continuidade na execução dos serviços/produtos 
contratados.  
11.4. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos causados diretamente à Administração ou a 
Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, bem como de seus Prepostos, na ação ou omissão, na execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o Acompanhamento pelo Órgão interessado, bem como pela 
inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão da execução do objeto do 
CONTRATO.  
11.5. Responder por quaisquer prejuízos em decorrência de danos causados diretamente à Administração ou a Terceiros, em 
consequência de atraso parcial ou final elaboração dos serviços/produtos.  
11.6. A relação de encargos constantes desta cláusula não exclui as demais decorrentes deste CONTRATO ou de leis e 
Regulamentos em vigor.  
11.7. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
11.8. A CONTRATADA e seus empregados submeter-se-ão às condições fixadas pelo CREA-PI quanto ao comportamento, 
discrição e urbanidade no serviço/produto, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a assuntos de que tomem conhecimento em 
decorrência da execução dos serviços/produtos, inclusive após cessado o contrato decorrente desta licitação.  
11.9. Utilizar pessoal qualificado e em número suficiente à execução dos SERVIÇOS/PRODUTOS. A CONTRATADA é a única 
responsável pelos contratos de trabalho de seus empregados, inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa 
incorrer, não podendo ser arguida solidariedade do CREA-PI nem mesmo responsabilidade subsidiária, não existindo, por 
conseguinte, vinculação empregatícia entre seus empregados e o CREA-PI. 
11.10. Pagar pontualmente todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou 
indiretamente sobre o custo de mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, todos os tributos e contribuições que gravem os 
custos dos SERVIÇOS/PRODUTOS, comprovando perante o CREA-PI, sempre que por este solicitado, o cumprimento dessas 
obrigações. 
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11.11. Refazer ou revisar às suas custas quaisquer SERVIÇOS/PRODUTOS que, por sua culpa, venham a ser considerados pelo 
CREA-PI como errados, insuficientes ou inadequados. 

11.11.1. No caso da CONTRATADA recusar-se a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, o CREA-PI procederá à 
correção dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelas multas e outras sanções decorrentes do inadimplemento 
contratual, podendo ainda o CREA-PI se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os créditos de 
qualquer pagamento ainda devidos à CONTRATADA, com base neste ou em outro contrato. 
11.11.12. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pelos danos materiais ou pessoais causados diretamente 
à Administração ou a Terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão (dolosa ou culposa), bem como de seus Prepostos, 
decorrentes dos SERVIÇOS/PRODUTOS que direta ou indiretamente executar. A responsabilidade da CONTRATADA 
se estende aos danos causados ao seu próprio pessoal e materiais, bem como aos do CREA-PI, seus prepostos e terceiros. 
A CONTRATADA tomará todas as medidas de segurança necessárias na execução de suas obrigações contratuais, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

11.12. Providenciar o reconhecimento, junto à autoridade fiscal competente, de todos os incentivos aplicáveis ao CONTRATO, 
inclusive nas subcontratações.  

11.12.1. Os benefícios fiscais obtidos serão totalmente repassados pela CONTRATADA ao CREA-PI, inclusive os que 
forem concedidos por legislação superveniente, autorizando-se, desde já, o CREA-PI a deduzir dos faturamentos ou 
garantias os valores aos mesmos correspondentes.  
11.12.2. Se a CONTRATADA der causa ao não aproveitamento, à revogação, à diminuição ou à suspensão de quaisquer 
incentivos fiscais aplicáveis ao CONTRATO, arcará com os ônus daí decorrentes, ficando acordado que o CREA-PI 
pagará sempre o preço incentivado dos SERVIÇOS/PRODUTOS. 

11.13. É expressamente vedado o desconto de Fatura/Duplicata ou qualquer outro documento em estabelecimento bancário ou de 
factoring.  
11.14. Responsabilizar-se pela qualidade e padrão dos serviços/produtos executados, indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 
contrato.  
11.15. Atender aos serviços/produtos dentro dos prazos estabelecidos.  
11.16. Informar ao CONTRATANTE, quando solicitado, a posição dos serviços/produtos.  
11.17. Permitir a inspeção dos serviços/produtos por pessoal credenciado pelo CONTRATANTE, sempre que for julgado 
necessário.  
11.18. Solicitar instruções por escrito ao CONTRATANTE, nos casos em que as informações fornecidas forem inadequadas e/ou 
insuficientes para a execução dos serviços/produtos.  
11.19. Não ceder ou transferir o objeto do presente contrato.  
11.20. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
11.21. A Contratada se responsabilizará única e integralmente pelo fornecimento do serviço/objeto em destaque, nos locais 
especificados pelo CREA-PI.  
11.22. O CREA-PI se responsabilizará pela exatidão das informações prestadas para execução dos serviços, obrigando a contratada 
a reparar as suas expensas, dentro dos prazos estabelecidos, a troca/substituição do profissional, que por ventura venha a 
comprometer a qualidade dos serviços prestados. 
11.23. A contratada deverá utilizar equipamentos, softwares e execução de instalações que se enquadrem e atendam total e 
obrigatoriamente às especificações técnicas constantes no Anexo I do Termo de Referência.  
11.24. A CONTRATADA deverá garantir cobertura de, no mínimo, 50% dos Municípios do Estado de Minas Gerais. Além da 
cobertura oferecida pela CONTRATADA, deverão ser garantidos 100% de cobertura para os acessos 3G, 4G e para o tráfego de 
dados e internet nos Municípios do CREA-PI, nos seguintes endereços:  
11.25. No caso de modernização tecnológica, o CREA-PI poderá solicitar a atualização para a nova tecnologia disponível sem 
alterações nos custos dos serviços contratados, desde que respeitadas às condições editalícias, conforme previsto no Art. 65, I, “a” 
da lei federal nº 8.666/93.  
11.25.1. Aplicável desde que a tecnologia anterior não seja extinta ou se não houver desequilíbrio econômico financeiro do 
contrato ou se os aparelhos utilizados pela contratante forem compatíveis com a nova tecnologia  
11.26. A CONTRATADA deverá garantir a portabilidade dos atuais números de telefonia móvel caso ocorra alteração de 
operadora em decorrência do processo licitatório. Caberá ao CREA-PI indicar os números a serem transferidos pelo processo de 
portabilidade, bem como indicar quando tal providência não se faça necessária, ou seja, inaplicável. 

11.26.1. Caso ocorra a portabilidade, a CONTRATADA deverá identificar cada SIM CARD com o respectivo número de 
acesso associado a ele. 
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11.26.2. A critério do CREA-PI, a CONTRATADA deverá permitir a exclusão de acessos ao plano corporativo que 
passarão a pertencer a pessoa física. 

 
11.2. DA CONTRATADA 
11.2.1. Garantir à CONTRATADA o acesso a documentação e informações necessárias, bem como os elementos básicos 
indispensáveis à realização dos serviços/produtos.  
11.2.2. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre 
assuntos relacionados com este CONTRATO.  
11.2.3. Credenciar junto a CONTRATADA, um funcionário de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará como FISCAL DO 
CONTRATO.  
11.2.4. Efetuar os pagamentos das faturas nos prazos previstos neste CONTRATO.  

11.2.4.1. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar 
sobre assuntos relacionados com este CONTRATO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
12.O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado 
Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a 
execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à 
CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, e suas alterações. 
12.1 - Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.  
12.2 - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto 
inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa 
atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e 
irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, 
irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste/do contrato.  
a) A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou 
de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 
12.3 - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade 
competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei n.º. 
8.666/93 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 Cometerá infração administrativa, nos termos das Leis n.ºs 8.666, de 1993 e 10.520, de 2002e dos Decretos n.ºs 3.555, de 
2000 e 5.450, de 2005, a CONTRATADA que  

13.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  
13.1.2 Fraudar na execução do contrato;  
13.1.3 Cometer fraude fiscal;  
13.1.4 Não mantiver a proposta.  
13.1.5 Não assinar o contrato no prazo estipulado pela CONTRATANTE;  
13.1.6 Apresentar documentação falsa;  
13.1.7 Deixar de entregar os documentos exigidos;  
13.1.8 Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;  
13.1.9 Comportar-se de modo inidôneo;  
13.1.10 Fizer declaração falsa;  
13.1.11 Ensejar o retardamento da execução do contrato. 

 
13.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às sanções discriminadas abaixo.  
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13.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
CONTRATANTE;  
13.2.2 Multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de 
atraso injustificado, até no máximo de 10% (dez por cento);  
13.2.3 Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto;  
13.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de 
forma proporcional à obrigação inadimplida;  
13.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  
13.2.6 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 a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e 
após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

13.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.  
13.4 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções 
cabíveis.  
13.5 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido 
pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.  
13.6 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

13.6.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  
13.6.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;  
13.6.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

13.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos ou, ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.  

13.7.1 Se o valor a ser pago ao contratado não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada no 
mês subsequente;  
13.7.2 Se os valores do mês subsequente forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  
13.7.3 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado à CONTRATANTE, este será 
encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

13.8 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
13.9 Decorridos trinta dias sem que a empresa CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará 
caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão;  
13.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a licitante será 
descredenciada pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais 
cominações Legais;  
13.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas será realizada por meio de processo administrativo, que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei n.º 9.784/99.  
13.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.  
13.13 Será devido pelo CONTRATADO o pagamento dos valores excedentes, se os prejuízos superarem o valor da multa prevista 
neste Contrato.  
13.14 O contrato será rescindido por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicação das penalidades cabíveis, em caso 
de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 
14.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as 
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis neste Contrato, no Termo de Referência, e 
no Edital.  
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14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla 
defesa.  
14.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
14.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:  

14.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  
14.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
14.4.3 Indenizações e multas. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS. 
15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 
10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
 
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Piaui, para dirimir quaisquer questões, oriundas deste contrato, não 
resolvidas na esfera administrativa. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de 
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  
 
 

Teresina, aos _______ dias do mês de __________________ de 2019. 
 
 

_________________________________________________ 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui 

Eng. Agr.  Raimundo Ulisses de Oliveira Filho 
Presidente do CREA-PI 

Contratante 
 

_______________________________________________ 
Razão Social 

Representante Legal 
Contratada 

 
 

Testemunhas: 
 
Ass.: __________________________________ 
Nome: _________________________________ 
CPF: __________________________________ 
 
Ass.: __________________________________ 
Nome: _________________________________ 
CPF: __________________________________ 
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ANEXO VIII 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
EMPRESA: OI 
 

LOTE 1 ITEM SERVIÇOS Qtd 
 
 
 
 

1 

 
 
 

1 

LIGAÇÕES NACIONAIS FIXO E MOVEL DE QUALQUER 
OPERADORA (40.000 MINUTOS)  
SMS ILIMITADO (2000 SMS POR LINHA)  
PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB  
PRAZO DE CONTRATO 12 MESES (renovável por  
mais 12 meses)  
FORNECIMENTO SOMENTE DE CHIP.  

 
 

25 

 
2 

Dados – pacote de serviços de tráfego de dados limitado a uma 
franquia (PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB) para uso em 
tablet . 

 
15 

Valor mensal de R$ 3.196,00  
Valor Anual de R$ 38.352,00 
 
 
EMPRESA: TIM 

 
LOTE 1 ITEM SERVIÇOS Qtd 

 
 
 
 

1 

 
 
 

1 

LIGAÇÕES NACIONAIS FIXO E MOVEL DE QUALQUER 
OPERADORA (40.000 MINUTOS)  
SMS ILIMITADO (2000 SMS POR LINHA)  
PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB  
PRAZO DE CONTRATO 12 MESES (renovável por  
mais 12 meses)  
FORNECIMENTO SOMENTE DE CHIP.  

 
 

25 

 
2 

Dados – pacote de serviços de tráfego de dados limitado a uma 
franquia (PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB) para uso em 
tablete. 

 
15 

Valor mensal de R$ 2.799,60  
Valor Anual de R$  33.595,20 
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EMPRESA: VIVO 
 

LOTE 1 ITEM SERVIÇOS Qtd 
 
 
 
 

1 

 
 
 

1 

LIGAÇÕES NACIONAIS FIXO E MOVEL DE QUALQUER 
OPERADORA (40.000 MINUTOS)  
SMS ILIMITADO (2000 SMS POR LINHA)  
PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB  
PRAZO DE CONTRATO 12 MESES (renovável por  
mais 12 meses)  
FORNECIMENTO SOMENTE DE CHIP.  

 
 

25 

 
2 

Dados – pacote de serviços de tráfego de dados limitado a uma 
franquia (PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB) para uso em 
tablet  

 
15 

Valor mensal de R$ 2.117,60 
Valor Anual de R$ 25.411,20 

 
 
 
 

MÉDIA DO VALOR GLOBAL PARA CONTRAÇÃO – 
 

Média mensal: 8.113,20 / 3 = 2.704,40 
Média anual: 97.358,40 / 3 = 32.452,80 
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ANEXO IX  
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 

LOTE 1 ITEM SERVIÇOS Qtd PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
MENSAL 

PREÇO 
ANUAL 

 
 
 
 

1 

 
 
 

1 

LIGAÇÕES NACIONAIS FIXO E MOVEL DE 
QUALQUER OPERADORA (40.000 MINUTOS)  
SMS ILIMITADO (2000 SMS POR LINHA)  
PACOTE DE INTERNET DE MINIMO 6GB  
PRAZO DE CONTRATO 12 MESES (renovável por  
mais 12 meses)  
FORNECIMENTO SOMENTE DE CHIP.  

 
 

25 

   

 
2 

Dados – pacote de serviços de tráfego de dados limitado 
a uma franquia (PACOTE DE INTERNET DE 
MINIMO 6GB) para uso em tablet. 
 

 
15 

   

 
Preço Global por extenso: ___________________________________________________________  

 
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS 
 
Obs.:  
1 - Formulação dos preços com base no Edital e seus Anexos;  
2 - Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados aos serviços/produtos que compõe o 
objeto da licitação;  
3 - Condições de pagamento e faturamento, conforme Edital e seus Anexos;  
4 - Obrigatório mencionar prazo de validade da proposta comercial (60 dias).  
5 - Obrigatório datar a proposta comercial.  
6 - Todos os itens deverão ser cotados.  
 
- Dados da empresa a constar na proposta comercial:  
Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço (com CEP):  
E-mail:  
Telefone Fixo:  
Telefone Celular: 
 
- Dados do Representante Legal, para assinatura do contrato, a constar na proposta comercial:  
Nome:  
Nacionalidade:  
Estado civil:  
CPF:  
Identidade:  
Endereço residencial completo (com CEP) 
Telefone Celular: 

 


