
 
 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PRL 83/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº  01/2016 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

 

ABERTURA 

DIA: 29/01/2016 

CREDENCIAMENTO: 10:00 horas. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 10:30 horas 

LOCAL: Rua da Bahia 1148, conj 831, Centro, na cidade de Belo Horizonte. 

 

PREÂMBULO 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª 

REGIÃO - CREFITO4, pessoa jurídica de direito público interno, inscrição no CNPJ 

21.947.619/0001-88, com sede administrativa na Rua da Bahia 1148, conj 831, Centro, cidade 

de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-906 por intermédio do pregoeiro Sr. Benjamim Martins de 

Carvalho Fernandes, nomeado pela portaria 71/2015, torna público que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR 

PREÇO GLOBAL POR LOTE nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal nº10. 

520/2002, subsidiariamente nas normas da Lei e alterações posteriores, Decreto nº 7.892, de 23 

de janeiro de 2013 referente ao registro de preços, no que couber na forma do disposto na Lei 

Complementar nº. 123, de 2006 e 147/2014, Lei Nº 9.472/97 (Lei Geral Das Comunicações), 

Decreto Federal Nº 2056/96 (Serviço Móvel Celular), Resolução 477, Normas e Regulamentos 

da ANATEL, suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, do objeto deste edital, e em 

minúcias e demais condições fixadas neste edital para Registro de preços para possível seleção e 

contratação de empresa para Prestação de Serviço de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel 

Pessoal), com ligações de longa distância nacional para uso dos servidores do Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4 com o fornecimento 

de chips novos de acesso móvel pós-pagos pelo período de 12 (doze) meses para atender 

diversos departamentos do CREFITO4. 

 

 

Fazem parte integrante deste Edital os seus Anexos. 

 

Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados no 

CREFITO4, no endereço supramencionado, no horário de 12h às 17h ou através do telefone 

(31) 3218-7400 ou pelo e-mail: compras@crefito4.org.br. 
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I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O pregão será realizado em sessão pública, pelo pregoeiro Benjamin Martins de Carvalho 

Fernandes e Equipe de Apoio.  

 

II – OBJETO 

2.1 - O objeto desta licitação é o Registro de preços para possível seleção e contratação de 

empresa para Prestação de Serviço de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), com 

ligações de longa distância nacional para uso dos servidores do Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4 com o fornecimento de chips 

novos de acesso móvel pós-pagos pelo período de 12 (doze) meses conforme especificações nos 

anexos do edital. 

2.2 As especificações estão constantes no Termo de Referência – Anexo II, pelo período de 12 

(doze) meses. 

 

III – CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado 

que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 

seus anexos. 

3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência decretada, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, 

cujo objeto social não seja compatível com o objeto da licitação, nem aqueles que tenham sido 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, 

ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração do CREFITO4. 

3.2.1 – Será permitida na licitação a participação de empresas em consórcio observadas a 

seguintes exigências do artigo 33 da lei 8666/93: 



 
 
 

 

I-comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 

pelos consorciados; 

II – indicação de empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados; 

III – apresentação dos documentos exigidos nos art. 28 e 31 desta Lei por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de 

cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores 

de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração 

estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos 

para a licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua 

totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV – impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais 

de um consórcio ou isoladamente; 

V – responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 

de licitação quanto na de execução do contrato. 

3.2.2 – As licitantes que optarem pela participação em forma de consórcio deverão apresentar, 

além dos documentos exigidos de todas as particular de constituição de consórcio registrado em 

cartório de registro de títulos e documentos, subscrito pelos consorciados, com indicação da 

Licitante-líder responsável pelo consórcio e da proporção participação de cada um, conforme 

normas abaixo: 

I – A liderança do consórcio caberá, obrigatoriamente, a pessoa jurídica nacional. 

II – A líder do consórcio deverá ser a Licitante que, proporcionalmente, tiver maior atribuição 

de responsabilidade na prestação do serviço objeto da contratação. 

III – è solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

IV – A Licitante consorciada não poderá participar nesta licitação em mais de um consórcio ou 

isoladamente, nos termos da lei. 

3.2.3 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis. 

3.2.4  – Será permitida na licitação a Subcontratação para atender aos itens dispostos no edital, 

desde que previamente autorizada pelo CREFITO4. 

3.3 – A participação neste certame implica conhecimento e aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório.  

3.4 – Todas as partes deste Edital são complementares entre si, de tal modo que qualquer 

detalhe que mencione em uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as demais 

e, fazendo parte integrante dele os anexos abaixo, independente de transcrição: 

Anexo I – Carta de credenciamento 

Anexo II – Termo de referência e Planilha de especificações;  

Anexo III  - Minuta da ATA de registro de preços 

Anexo IV  - Minuta de Contrato 

Anexo V – Modelo de proposta comercial padronizada; 

Anexo VI - Modelo de declaração conjunta de concordância e cumprimento com os requisitos 

do edital, de não ocorrência de fatos impeditivos à participação em licitação e de cumprimento 

com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

Anexo VII - Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

conforme Lei Complementar 123/2006. 

3.5 – As empresas poderão participar do Pregão com um único representante, o qual deverá 

apresentar o credenciamento específico para tanto no ato de abertura da reunião, que poderá 

seguir o modelo constante no Anexo – I. 



 
 
 

 

3.6 -  CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E AQUISIÇÃO DO EDITAL: 

3.6.1 Na internet, pelo e-mail compras@crefito4.org.br, na sala do setor de Licitação do 

CREFITO4 ou pelo telefone (31) 3218-7413, no horário das 09h00min às 15h00min horas. 

3.6.2 O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo          

licitatório deverá se cadastrar para retirar o edital informando sua razão social e seu email. 

3.6.3  As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar deste certame 

obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo, com vistas a possíveis 

alterações e avisos. 

 

IV - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

4.1 – Em cumprimento a Lei Complementar nº 123/06, as microempresas – ME e as empresas 

de pequeno porte – EPP que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os 

procedimentos a seguir dispostos: 

4.1.1 - as licitantes que se enquadrarem na condição de microempresa – ME ou empresa de 

pequeno porte – EPP, e que eventualmente possuam alguma restrição no tocante à 

documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na 

declaração prevista no Anexo VI; 

4.1.2 - no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor 

proposta seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada, no 

respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos 

pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como uma declaração 

conforme modelo disposto no ANEXO V, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos 

legais para a qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da LC 123/06; 

4.1.3 - como critério de desempate, será assegurada preferência do direito de Contrato 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 05% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada. 

4.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do seguinte 

modo: 

4.2.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada terá a oportunidade de 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão; 

4.2.2 - a nova proposta de preço mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor 

da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); 

4.2.3 - não ocorrendo a classificação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

4.2.4 - no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 4.1.3, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

4.2.5 - na hipótese da não classificação nos termos previstos no subitem 4.1.3, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

4.2.6 - o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

V - DO CREDENCIAMENTO E SESSÃO DO PREGÃO 



 
 
 

 

5.1 – Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro e 

apresentar a seguinte documentação: 

a) Documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, 

com firma reconhecida em cartório, de dirigente, sócio ou proprietário da empresa 

proponente, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações com relação ao processo licitatório, conforme modelo constante no Anexo I; 

b) Cópia autenticada da cédula de identidade ou outro documento equivalente 

acompanhado do original; 

c) Cópia autenticada do estatuto ou contrato social e da última alteração, em vigor. 

d) Declaração dando ciência que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação 

previstos no edital, conforme inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, que cumprem 

com o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Declaração 

Amiga da Criança) e que tem pleno conhecimento de todo o conteúdo do deste edital, 

cumpre e concorda com todos os requisitos do mesmo, conforme modelo constante no 

Anexo V; 

e) Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

conforme Lei Complementar 123/2006. 

5.2 – O credenciamento será feito através de instrumento público ou particular de mandato, com 

firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e 

lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. 

5.3 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao pregoeiro e equipe de 

apoio, ficará impedido de participar da fase de lances verbais de negociação de preços e interpor 

recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes relativos a 

este Pregão. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será mantido o 

seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do 

menor preço por lote. 

5.4 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, o pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, momento em que não mais 

aceitará novos proponentes para o certame. 

5.5 – Depois de credenciados, os representantes das empresas licitantes entregarão o pregoeiro 

os envelopes de nº 01, contendo as propostas comerciais e os envelopes de nº 02, contendo a 

documentação para habilitação. 

 

VI – ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 

6.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, devidamente fechados e rubricados no lacre, entregues o pregoeiro, na sessão 

pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

LOCAL: Rua da Bahia 1148, conj 831, Centro na sede do CREFITO4. 

DATA: 29/01/2016 

Para credenciamento: Início às 10 hrs 00min. 

Para realização do certame: 10 hrs 30min 

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



 
 
 

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO - 

CREFITO4 

SETOR DE LICITAÇÕES 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N.º      01/2016 

ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

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

 

ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO - 

CREFITO4 

SETOR DE LICITAÇÕES 

PROCESO LICITATÓRIO Nº 83/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº     01/2016 

ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

 

6.2 – O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - 

CREFITO4 não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 

“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designada no 

preâmbulo, no local, data e horário definido neste edital. 

6.3 – As propostas deverão ser assinadas ou rubricadas pelo representante legal da empresa 

participante ou por pessoa credenciada especialmente para atuar nesta licitação, através de 

procuração específica ou Carta de Credenciamento conforme modelo no Anexo I. 

Observação: Na sessão pública, os representantes credenciados pelas empresas serão 

convidados a rubricar os documentos recebidos, bem como a assinar a Ata da sessão. 

 

VII – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão, através de requerimento protocolizado e entregue na sede da recepção do CREFITO4, 

devidamente fundamentado. 

7.2 – Caberá ao pregoeiro prestar esclarecimentos ou decidir sobre a petição impugnatória e 

formalizá-la, por escrito, à requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do seu 

recebimento. 



 
 
 

 

7.3 – Na hipótese do pedido de esclarecimentos implicar na necessidade de alterações no Edital 

a licitação poderá ser adiada e publicada as cláusulas corretivas do Edital, designando nova data 

para realização do certame. 

7.4 – Na hipótese de impugnação do Edital a licitação será adiada, dando publicidade da decisão 

e, se for o caso, será publicado o edital substituto. 

 

VIII - PROPOSTA COMERCIAL (envelope nº 01) 

8.1 - O envelope de nº 01 deverá conter obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, os 

seguintes documentos que deverão ser apresentados em via única, dispostos na seguinte 

ordem: 

8.1.1– A Proposta deverá ser impressa assinada e rubricada em todas as suas páginas e 

complementos e a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, 

rasuras, borrões, entrelinhas e ressalvas, em linguagem clara e objetiva, que não dificulte a exata 

compreensão do seu enunciado, sob pena de desclassificação. 

8.1.1.1– Deverá ser apresentada juntamente com a proposta uma folha à parte contendo as 

seguintes informações: 

 a) razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, meios de comunicação à 

distância; 

 b) identificação do processo licitatório PRL nº 83/2015, PREGÃO PRESENCIAL    

01/2016; 
 c) data e assinatura do responsável pela proponente com indicação de nome e CPF; 

 d) o prazo de entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias úteis a partir da emissão da 

ordem de fornecimento, e o prazo de validade da proposta, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da realização do certame. 

 e) Informação dos dados bancários da empresa (banco, agência, nº da conta), email e 

nome dos responsáveis para fins de contatos futuros. 

8.2.2 – O pregoeiro e sua equipe de apoio, com base no art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93, se 

reservam o direito de, durante a análise das propostas, suspender a sessão e solicitar amostras, 

catálogos e afins, de determinados itens, a todos os licitantes, quando surgirem dúvidas, tendo 

em vista que é condição para validade da proposta e adequação da marca às especificações do 

objeto, na tentativa de coibir práticas escusas e evitar problemas quando da entrega do objeto ao 

CREFITO4. 

8.3 – No preço proposto por cada licitante já deverão estar incluídos todos os custos diretos e 

indiretos inerentes ao produto ofertado, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer 

tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e 

previdenciária a que se sujeita, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, vedado qualquer ônus 

adicional. 

8.4 - É proibido a empresa licitante colocar em sua proposta comercial mais de uma opção de 

valor ou marca. 

8.5 – A apresentação da proposta implicará, por si só, no pleno conhecimento e atendimento às 

exigências previstas neste Edital, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 

termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, no que couber e demais normas 

complementares. 

8.6 – As propostas cujos preços estejam fora da média de mercado regional, em valor excedente 

ou manifestamente inexequível serão desclassificadas (art. 40, inciso X, art. 48, inciso II e 

parágrafos da Lei Federal 8666/93). 



 
 
 

 

8.7 – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 

8666/93, que deverá ser comprovado pelo Contratado e aprovado pelo Contratante. 

 

IX – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

9.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, o pregoeiro verificará a conformidade 

destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações 

e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 

aquelas que estiverem em desacordo. 

9.2 – Dentre as propostas aceitas, o pregoeiro classificará em primeiro lugar a de menor preço 

por item e as demais que tenham apresentado valor em percentuais sucessivos e superiores em 

até 10% (dez por cento) acima daquela de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

9.3– Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na 

cláusula anterior, o pregoeiro classificará as melhores subseqüentes, até o máximo de 03 (três), 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 

nas propostas escritas apresentadas. 

 

X – LANCES VERBAIS 

10.1 - O pregoeiro abrirá oportunidade para oferecimento de sucessivos lances verbais aos 

representantes das licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido 

entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento) repetindo-se o 

procedimento para cada uma das propostas classificadas, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, sendo assegurado o direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte conforme LC nº 123/06. 

10.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

10.3 - Caso o licitante não queira ofertar lances, o mesmo será excluído da fase de lances 

verbais e será mantido o valor da proposta ou de seu último lance para efeito da classificação 

final. 

10.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades constantes nas Leis Federais 10.520/02 e 8666/93. 

 

XI – JULGAMENTO 

11.1 - O Critério de Julgamento será o de MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE. 

11.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o pregoeiro verificará a 

conformidade das Propostas Comerciais com os requisitos formais e materiais do edital e o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas no mesmo e seus Anexos, 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, sendo 

desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo, decidindo motivadamente a respeito. 

11.3 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado do processo. 

11.4 - Havendo apenas uma oferta e desde que a mesma atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado do processo, esta poderá ser aceita. 

11.5 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido um melhor preço. 

11.6 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 



 
 
 

 

11.7 – Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente 

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

11.8 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de classificação, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do 

proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

11.9 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, Equipe 

de Apoio, e pelos licitantes. 

11.10 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 

pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em 

todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, 

todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

 

XII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02) 

Neste envelope deverá conter sob pena de inabilitação todos os documentos solicitados abaixo, 

originais ou em cópias devidamente autenticadas, apresentados em via única, conforme a 

seguir: 

12.1-HABILITAÇÃO JURÍDICA 

12.1.1- Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

12.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, com todas as 

cláusulas necessárias para constituição da empresa, devidamente registradas, em se tratando de 

Sociedade por Cotas e, em se tratando de Sociedade por Ações, acompanhadas dos documentos 

de eleição de seus atuais administradores. 

12.1.3- Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

Diretoria em exercício. 

12.1.4- Cópia de documentos pessoais do responsável pela empresa. 

12.1.5- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo. 

12.2 - REGULARIDADE FISCAL (art. 29 da Lei 8.666/93) 

12.2.1 – Prova de Regularidade junto ao Município da sede do licitante; 

12.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 

12.2.3 – Prova de regularidade junto à Receita Federal do Brasil que demonstre que a Empresa 

encontra-se regular em relação aos Débitos Tributários e Contribuições Previdenciárias. 

(conforme Portaria MF 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela portaria MF nº 443, 17 de 

outubro de 2014) 

12.2.4 - Prova de regularidade junto ao FGTS; 

12.2.5 - Prova de regularidade trabalhista emitida através do endereço eletrônico www.tst.jus.br 

12.2.6 Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

12.3 – CAPACIDADE TÉCNICA 

12.3.1 - Cópia autenticada do Termo de Autorização ou Contrato de Concessão celebrado entre 

a ANATEL e a empresa licitante, e/ou publicação no Diário Oficial da União (DOU), onde 

conste, em seu objeto, autorização para prestação do Serviço Telefônico Móvel Celular ou 

Serviço Telefônico Móvel Pessoal com cobertura para a área que engloba o estado de Minas 

Gerais, no caso REGIÃO I. 

12.4 - CAPACIDADES  ECONÔMICO FINANCEIRA. 

12.4.1 – Certidão Negativa de falência ou concordata 

http://www.tst.jus.br/


 
 
 

 

O CRC – Certificado de Registro Cadastral do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4 poderá substituir os documentos exigidos acima, 

observando que, na hipótese de algum documento nele indicado estar com prazos vencidos, 

deverá ser apresentado em anexo, outros com validade em vigor. 

12.5 – Conforme a Lei Complementar nº 123 de 2006, as microempresas e empresas de 

pequeno porte que apresentarem quaisquer restrições com relação às exigências de regularidade 

fiscal, no momento da habilitação, declaradas vencedoras, terão o prazo de 02 (dois) dias úteis 

para apresentarem documentos que comprovem a regularização da pendência. 

12.6- A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará 

decadência do direito ao preço proposto, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

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

 

XIII – RECURSOS E CONTRA-RAZÕES 

13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer contra decisões do pregoeiro, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte, para apresentação das 

razões de recurso. 

13.1.1 - O pregoeiro poderá no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, 

recebendo ou não o apelo, motivadamente. 

13.1.2 – Os demais licitantes poderão 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. 

13.1.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

13.2 – O recurso e respectivas contra-razões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 

pena de não serem conhecidos: 

13.2.1 – ser dirigido a Comissão Permanente de Licitação, aos cuidados do pregoeiro, no prazo 

de 03 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 11.1 deste título. 

13.2.2 – ser apresentado em uma via original, emitida por computador, em papel timbrado da 

empresa contendo razão social, CNPJ, endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e 

assinado pelo representante legal da empresa. 

13.2.3 – ser protocolizado e entregue na recepção da sede do CREFITO4, na Praça Rua da 

Bahia 1148, conj 831, Centro, Belo Horizonte-MG, CEP 30.160-906. 

13.2.4 - Não serão aceitos os memoriais de recursos enviados por fax ou intempestivos. 

13.3 – O CREFITO4 não se responsabilizará por termos de recursos e contra-razões 

endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado 

acima. 

13.4 – O recurso será apreciado pelo pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir devidamente informado à 

autoridade superior, que decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso. 

13.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no órgão oficial do 

CREFITO4 e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

 

XIV – DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 



 
 
 

 

14.1 - Inexistindo interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 

licitante vencedor, e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela 

Autoridade Competente. 

14.2- Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e 

determinará a contratação. 

14.3 – A licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis após a adjudicação e 

homologação do processo para a assinatura do CONTRATO, sob pena de decair do direito. 

 

XV – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1 - Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do contrato, 

admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial somente 

após a vigência do contrato a ser celebrado. 

 

XVI – REAJUSTE DE PREÇOS 

16.1- O valor das tarifas será atualizado de acordo com os reajustes determinados pela 

ANATEL, podendo haver redução ou majoração da mesma.  

16 .2- Os preços deverão estar de acordo com os da proposta contida no anexo IV deste edital. 

16.3 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 

penalização financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, 

suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

 

XVII – DA FISCALIZAÇÃO E DO PAGAMENTO 

17.1- O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4, 

através de representante, exercerá a fiscalização do contrato ou outro instrumento hábil e 

registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades 

apontadas. 

17.1.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4-MG em nada restringe a responsabilidade, 

única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do 

contrato ou documento equivalente. 

17.2 - O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil a contar da prestação do 

serviço no mês anterior e entrega da respectiva nota fiscal e boleto/fatura, ou em data pré-

fixada pelo CREFITO4 e a contratada após o dia 10 do mês subsequente ao da prestação 

de serviços, devidamente visada pela unidade solicitante, na Divisão de Licitações, 

acompanhada das certidões negativas atualizadas, certidões estas retiradas de sites oficiais 

pelos funcionários do CREFITO4, logo a empresa vencedora do certame não precisará 

enviar estas certidões. 

17.2.1 – Os produtos/serviços (objeto desta licitação) deverão ser entregues em perfeitas 

condições, vedada a entrega de material estragado ou com qualquer outro tipo de irregularidade 

que comprometa a integridade dos mesmos.  

17.2.2 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária 

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações, constante no orçamento do exercício de 

2016.  

 

17.2.3 - A despesa decorrente desta licitação para o exercício de 2016 correrá por conta das 

dotações orçamentárias especificas constantes no orçamento do exercício vigente. 

 



 
 
 

 

XVIII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 – De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração do CREFITO4, pelo prazo de até dois anos, 

sem prejuízo das multas e demais cominações legais a licitante que, injustificadamente: 

a) se recusar a receber a Ordem de Fornecimento de produtos e serviços consignados no 

contrato 

b) retardar total ou parcialmente a entrega dos produtos e serviços  requisitados; 

c) deixar de manter atualizadas suas condições de habilitação – CRC; 

d) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada; 

e) falhar ou fraudar a execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

18.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a ampla defesa, a empresa 

fornecedora ficará sujeita às seguintes sanções: 

18.2.1 – advertência (art. 87, inciso I da Lei 8.666/93), que será aplicada sempre por escrito, 

notificando a fornecedora sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção 

das medidas para correção; 

18.2.2 – multa (art. 87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do descumprimento 

contratual, conforme percentuais a seguir: 

a) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da ordem de fornecimento 

(O.F.), por dia de atraso na entrega dos produtos, até o 30º (trigésimo) dia; 

b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da ordem de fornecimento (O. F.), pela entrega 

do produto/serviço com vícios ou defeitos ou defeitos ocultos que o torne impróprio para 

consumo, diminua-lhe o valor ou fora das especificações contratadas; 

c) 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da O. F., pelo atraso na entrega do 

produto/serviço, superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual. 

d) 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total do contrato, na hipótese da VENCEDORA 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 

de descumprimento contratual, quando o CREFITO4, em face de menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

18.2.2.1- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 

dos pagamentos devidos pelo CREFITO4. Se os valores não forem suficientes, a diferença 

deverá ser recolhida pela VENCEDORA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção. 

18.2.2.2 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor total estimado do Contrato. 

18.2.3 - suspensão temporária (art. 87, inciso III da Lei 8.666/93), de participar em licitações e 

impedimentos de contratar com a Administração do CREFITO4 pelo prazo de dois anos que 

poderá ser aplicada à empresa licitante que: 

a) for inidônea para contratar com a Administração; 

b) prestar falsa declaração, documento ou cometer fraude fiscal; 

c) entregar produtos/serviços diferentes dos licitados quanto à especificação e marca sem 

justificativa  

técnica; 

d) retardar a execução do pregão; 

e) solicitar cancelamento de item registrado. 

18.2.4 - declaração de inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93) para licitar e contratar 

com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, até que seja promovida sua reabilitação. 



 
 
 

 

18.2.5 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor total estimado do Contrato. 

18.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a VENCEDORA, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

XIX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá substituir o contrato e terá validade por 12 

meses, contados da data de sua assinatura. 

19.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

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

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

19.3 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem. 

19.3.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse junto ao 

órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 

serem praticados, obedecidos a ordem de classificação. 

19.3.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

19.3.3 -  As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cem por cento dos quantitativos registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

19.4 A adjudicatária deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 

convocação/envio da Ata, realizar a assinatura da mesma. 

19.5 De acordo com o Decreto nº 7.892/13:  

 

Art. 9º  O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº 

8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo: 

(...) 

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, 

observado o disposto no § 4º do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões; 

(...) 

 Art. 22.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador.  

§ 1º  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador 

da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

§ 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm


 
 
 

 

§ 3º  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

§ 4º  O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 

que aderirem.  

§ 6º  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 

vigência da ata.  

§ 7º  Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a 

ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

§ 8º  É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de 

registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.  

§ 9º  É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a 

ata de registro de preços da Administração Pública Federal.  

 

XX – DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação 

e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

20.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

20.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação 

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, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

20.4 – A apresentação de proposta obriga a licitante declarada vencedora ao cumprimento das 

disposições deste Edital e seus anexos. 

20.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 

no artigo 65, parágrafo 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 

20.6 – A contratada poderá subcontratar o fornecimento dos serviços desde que previamente 

autorizada pelo CREFITO4. 

 20.7 - A presente licitação poderá ser revogada por motivos de interesse público, decorrente de 

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

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

sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de 

acordo com o art. 49 da Lei 8.666/93. 

20.8 – O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá sanar, relevar omissões ou erros 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 



 
 
 

 

20.9 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 

licitação serão prestadas pelo pregoeiro, no horário de 09h00min as 15h00min, de segunda a 

sexta-feira, pelo telefone (31) 3218-7400 . 

 

 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2015. 

 

 

 

____________________________________ 

Benjamim Martins de Carvalho Fernandes 

Presidente da CPL e Pregoeiro 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ana Paula Avelar 

Vogal da CPL 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Bruno Abreu Ferreira 

Secretario da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO I  

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A (nome da empresa)..........., CNPJ n.º ............., Inscrição Estadual nº ............., com sede à 

............., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto 

ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4 (ou de 

forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos 

necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n. º (ou de forma 

genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-

lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o 

caso de apenas uma licitação).  

 

Local, data e assinatura. 

 

 

 

 

OBS: RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES 

  

1- DO OBJETO:  

Registro de preços para possível seleção e contratação de empresa para Prestação de Serviço de 

Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), com ligações de longa distância nacional para 

uso dos servidores do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - 

CREFITO4 com o fornecimento de chips novos de acesso móvel pós-pagos pelo período de 12 

(doze) meses conforme especificações nos anexos do edital. 

 

Os produtos e serviços serão adquiridos de forma fracionada, conforme as necessidades da 

contratante. 

2- ESPECIFICAÇÕES: 

 

2.1 - LOTE I com preços médios de mercado – cobertura cidades ÁREA 31: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO 

(com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80  R$    12,97   R$    1.037,33  

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000  R$      0,45   R$    8.040,00  

05 AD2 Unid. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

06 DSL2 Serv. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80  R$      9,50   R$       760,00  

08 Torpedos SMS Serv. 200  R$      0,40   R$          79,33  

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80  R$      5,60   R$       447,73  

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
 R$ 136,57   R$       819,40  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
 R$      1,66   R$          16,63  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
 R$    42,93   R$       515,20  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  



 
 
 

 

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12 
 R$ 102,93   R$    1.235,20  

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80  R$      5,27   R$       421,33  

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$ 17.488,75  
 
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

2.2 - LOTE II com preços médios de mercado – cobertura cidades ÁREA do DDD 32: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO 

(com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80  R$    12,97   R$    1.037,33  

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000  R$      0,45   R$    8.040,00  

05 AD2 Unid. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

06 DSL2 Serv. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80  R$      9,50   R$       760,00  

08 Torpedos SMS Serv. 200  R$      0,40   R$          79,33  

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80  R$      5,60   R$       447,73  

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
 R$ 136,57   R$       819,40  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
 R$      1,66   R$          16,63  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para Serv. 12  R$    42,93   R$       515,20  



 
 
 

 

acesso Smartphone 

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12 
 R$ 102,93   R$    1.235,20  

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80  R$      5,27   R$       421,33  

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$ 17.488,75  
 
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

2.3 - LOTE III com preços médios de mercado – cobertura cidades ÁREA do DDD  33: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO 

(com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80  R$    12,97   R$    1.037,33  

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000  R$      0,45   R$    8.040,00  

05 AD2 Unid. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

06 DSL2 Serv. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80  R$      9,50   R$       760,00  

08 Torpedos SMS Serv. 200  R$      0,40   R$          79,33  

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80  R$      5,60   R$       447,73  

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
 R$ 136,57   R$       819,40  



 
 
 

 

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
 R$      1,66   R$          16,63  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
 R$    42,93   R$       515,20  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12 
 R$ 102,93   R$    1.235,20  

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80  R$      5,27   R$       421,33  

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$ 17.488,75  
 (Soma dos 

itens     01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

 

2.4 - LOTE IV com preços médios de mercado – cobertura cidades ÁREA do DDD  34: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO 

(com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80  R$    12,97   R$    1.037,33  

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000  R$      0,45   R$    8.040,00  

05 AD2 Unid. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

06 DSL2 Serv. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80  R$      9,50   R$       760,00  

08 Torpedos SMS Serv. 200  R$      0,40   R$          79,33  

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80  R$      5,60   R$       447,73  

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  



 
 
 

 

15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
 R$ 136,57   R$       819,40  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
 R$      1,66   R$          16,63  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
 R$    42,93   R$       515,20  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12 
 R$ 102,93   R$    1.235,20  

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80  R$      5,27   R$       421,33  

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$ 17.488,75  
 (Soma dos 

itens     01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

2.5 - LOTE V com preços médios de mercado – cobertura cidades ÁREA do DDD  35: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO 

(com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80  R$    12,97   R$    1.037,33  

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000  R$      0,45   R$    8.040,00  

05 AD2 Unid. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

06 DSL2 Serv. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80  R$      9,50   R$       760,00  

08 Torpedos SMS Serv. 200  R$      0,40   R$          79,33  

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80  R$      5,60   R$       447,73  

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  



 
 
 

 

13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
 R$ 136,57   R$       819,40  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
 R$      1,66   R$          16,63  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
 R$    42,93   R$       515,20  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12 
 R$ 102,93   R$    1.235,20  

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80  R$      5,27   R$       421,33  

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$ 17.488,75  
 (Soma dos 

itens     01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

 

2.6 - LOTE VI com preços médios de mercado – cobertura cidades ÁREA do DDD  37: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO 

(com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80  R$    12,97   R$    1.037,33  

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000  R$      0,45   R$    8.040,00  

05 AD2 Unid. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

06 DSL2 Serv. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80  R$      9,50   R$       760,00  

08 Torpedos SMS Serv. 200  R$      0,40   R$          79,33  

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80  R$      5,60   R$       447,73  



 
 
 

 

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
 R$ 136,57   R$       819,40  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
 R$      1,66   R$          16,63  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
 R$    42,93   R$       515,20  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12 
 R$ 102,93   R$    1.235,20  

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80  R$      5,27   R$       421,33  

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$ 17.488,75  
 (Soma dos 

itens     01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

2.7 - LOTE VII com preços médios de mercado – cobertura cidades ÁREA do DDD  38: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO 

(com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80  R$    12,97   R$    1.037,33  

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000  R$      0,38   R$    1.150,00  

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000  R$      0,45   R$    8.040,00  

05 AD2 Unid. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

06 DSL2 Serv. 1.000  R$      0,33   R$       333,33  

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80  R$      9,50   R$       760,00  



 
 
 

 

08 Torpedos SMS Serv. 200  R$      0,40   R$          79,33  

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80  R$      5,60   R$       447,73  

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100  R$      0,46   R$          46,33  
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200  R$      0,76   R$       152,67  
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300  R$      1,19   R$       356,00  
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
 R$ 136,57   R$       819,40  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
 R$      1,66   R$          16,63  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
 R$    42,93   R$       515,20  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12 
 R$ 102,93   R$    1.235,20  

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
 R$      1,66   R$          19,96  

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80  R$      5,27   R$       421,33  

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$ 17.488,75  
 (Soma dos 

itens     01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

2.8 - Mesmo se tratando de estimativa com base no histórico da demanda do CREFITO4 pelos 

serviços ora licitados, esta não aponta para qualquer compromisso futuro com a empresa 

vencedora deste certame, e ainda, não deverá ser considerada como “piso” ou “teto” para o 

fornecimento dos serviços. 

2.9 - MODELO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE DE CHIPS – PARA CADA LOTE 

2.9.1 – 06 (chips) chips com as seguintes especificações mínimas para uso de pacote de dados de 

10GB (dez gigabytes) ou superior: 

 

Característica Especificação  

Tamanho Normal  (comprimento 25mm, largura 15mm, espessura 0,76mm) 

 

2.9.2 – 12 (doze) chips com pacote de dados de 300MB (trezentos megabytes) ou superior 

com redução posterior de velocidade após atingir o limite, conforme descrição abaixo ou 

superior: 



 
 
 

 

 

Característica Especificação  

Tamanho Normal  (comprimento 25mm, largura 15mm, espessura 0,76mm) 

 

2.9.3 – 12 (doze) chips com pacote de dados de 05GB (cinco gigabytes) ou superior com 

redução posterior de velocidade após atingir o limite, conforme descrição abaixo ou superior: 

 

Característica Especificação  

Tamanho Normal  (comprimento 25mm, largura 15mm, espessura 0,76mm) 

 

2.9.4 – 50 (cinquenta) chips simples: 

 

Característica Especificação  

Tamanho Normal  (comprimento 25mm, largura 15mm, espessura 0,76mm) 

2.9.5 -  Os chips deverão ser fornecidos sob regime de comodato.  

 

2.9.6 - Deverão ser fornecidos para cada lote 05 (cinco) chips em forma de Backup; 

 

3- JUSTIFICATIVA:  

Justifica-se a aquisição de serviços de telefonia móvel haja visto que o serviço  solicitado é de suma 

importância para o CREFITO4, devido à prestação de serviço específico para esta atividade que é 

estratégica para as atividades do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª 

Região - CREFITO4, tendo em vista as necessidades de respostas rápidas para as diversas 

demandas por serviços, dos agentes do CREFITO4; Necessidade de disponibilizar o acesso para um 

número maior de servidores que desempenham atividades estratégicas para a continuidade dos 

serviços públicos. O serviço foi licitado em lotes, pois os servidores do CREFITO4 atendem todo o 

estado de Minas Gerais, logo precisam de abrangência de cobertura de acordo com a área visitada. 

 

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de julgamento será o de menor preço por lote.  

 

5- CONDIÇÕES GERAIS: 

5.1 - A quantidade estimada é para aquisição fracionada pelo período de 12 (doze) meses. 

5.2 - A entrega dos produtos/serviços será obrigatoriamente no Almoxarifado Central do 

CREFITO4, ou outro local indicado pela mesma, nas condições e horário informados no Edital. 

5.3 - Os produtos/serviços (objeto desta licitação) deverão ser entregues em perfeitas condições, 

vedada a entrega de material com defeito ou com qualquer outro tipo de irregularidade que 

comprometa a integridade dos mesmos. 

5.4- Os equipamentos devem apresentar analogia total ou equivalência de desempenho idêntica 

função construtiva e as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento 

que a eles se refiram. 

5.4.1  - A Empresa vencedora do certame deverá, ainda, fornecer em número de 05 (cinco) 

chips, chamados como chips de Backup, sem linhas ativas, sendo estes chips de características 

semelhantes ao informado no item 2.9.4 do anexo II. Os chips deverão ser fornecidos 

juntamente com os chips que virão com linhas ativas para que a licitante não sofra com a 

interrupção dos serviços.  



 
 
 

 

5.4.2 - Para os chips, acessos móveis, em caso de sinistro, como: quebra, roubo ou mau 

funcionamento do mesmo, a empresa vencedora do certame não possui responsabilidade, sendo 

esta responsabilidade da licitante, solicitando assim o bloqueio dos acessos e posteriormente a 

ativação dos mesmos.  

5.4.3 - Decorrido o período de vigência contratual, em caso de renovação por Termo Aditivo 

nas condições legais, fica a CONTRATADA obrigada a fornecer novos chips, se a tecnologia 

do existente não for compatível com a tecnologia atualizada à época. 

5.5 - O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil a contar da prestação do 

serviço no mês anterior e entrega da respectiva nota fiscal e boleto/fatura, ou em data pré-

fixada pelo CREFITO4 e a contratada após o dia 10 do mês subsequente ao da prestação 

de serviços, devidamente visada pela unidade solicitante, na Divisão de Licitações, 

acompanhada das certidões negativas atualizadas, certidões estas retiradas de sites oficiais 

pelos funcionários do CREFITO4. 
5.6 – Os recursos financeiros necessários à execução deste procedimento licitatório correrão à conta 

da seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações. 

5.7 A despesa decorrente desta licitação para o exercício de 2016 correrá por conta das dotações 

orçamentárias especificas constantes no orçamento do exercício vigente. 

 

6- FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA 

6.1 – Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e  transportados 

com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora, no almoxarifado, que recusará o 

recebimento se o objeto for entregue em desconformidade com esta previsão. 

6.2 – O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida 

anteriormente. 

6.3 – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4 reserva o 

direito de não receber os materiais com atraso ou em desacordo com as especificações e condições 

constantes neste Termo, podendo aplicar as sanções cabíveis. 

6.4 – No caso de imperfeições nos materiais, eles serão recusados, cabendo à fornecedora substituí-

los por outros com as mesmas características exigidas neste Termo, no prazo a ser determinado pelo 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4, com no 

máximo de 15 (quinze) dias úteis. 

 

7 – CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

7.1 – O setor de Compras emitirá ordem de fornecimento, a ser encaminhada à empresa 

fornecedora, que não poderá ser modificada, sob pena de rescisão contratual e/ou aplicação das 

sanções cabíveis, inclusive multa. 

7.2 – A partir da emissão da ordem de fornecimento, a empresa tem 15 (quinze) dias úteis, para 

entrega do material/serviço. 

7.3 – No caso de recusa de matérias, pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

da 4ª Região - CREFITO4, caberá à vencedora substituí-los, às suas expensas, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, independente do erro, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive 

multa. 

7.4 – O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4 

reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto em desacordo com o previsto 

neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes 

ao objeto. 

7.5 - O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4 

reserva, também, o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 

ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93. 



 
 
 

 

7.6 - A fornecedora se obriga a cumprir o prazo previsto ou outro que venha a ser fixado pelo 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4, assim como a 

observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a 

qualidade dos produtos, preservando o CREFITO4 de qualquer demanda ou reivindicação que seja 

de responsabilidade da contratada.   

7.7 – Não será permitida a cessão de direitos do contrato, mas será permitida a subcontratação.  

7.8  - Não será permitida a cobrança de valores a título de habilitação de serviço para ativação 

de chips, fornecidos pela vencedora do certame. 

7.9 - Para fins de elaboração de proposta e fase de lances, as empresas licitantes deverão 

considerar que a demanda do CREFITO4 se refere a serviços em quaisquer horários, podendo 

os telefones ser utilizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 07 (sete) dias da semana; 

7.10 - Mesmo se tratando de estimativa com base no histórico da demanda do CREFITO4 

pelos serviços ora licitados, esta não aponta para qualquer compromisso futuro com a 

empresa vencedora deste certame, e ainda, não deverá ser considerada como “piso” ou 

“teto” para o fornecimento dos serviços. 

7.11 - A empresa vencedora do certame deverá atender a demanda do CREFITO4, durante o 

prazo de vigência do contrato, mesmo que a quantidade de ligações, em minutos, ou as unidades 

de serviços sejam superiores ou inferiores às estimativas acima. 

7.12 - A empresa vencedora, caso seja diferente da empresa que presta tais serviços atualmente 

deverá efetuar a Portabilidade de todos os números existentes no CREFITO4, e criar novos 

números para as demais linhas não existentes. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações 

realizadas através dos serviços desta contratação, salvo nas hipóteses previstas em lei. 

7.13 – Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas através dos serviços desta 

contratação, salvo nas hipóteses previstas em lei. 

7.14 - Reconhecer o colaborador que for indicado pelo CREFITO4 para realizar solicitação 

relativa à execução do COMPROMISSO, tais como habilitação, desabilitação, alteração de 

planos, caso necessário, para atender o princípio de isonomia, etc. 

7.15- Será facultativo o bloqueio dos acessos, podendo a contratante bloqueá-los ou não 

conforme sua necessidade apresentada.  

 

7.16-      Para LOTES: 

Características do lote: 

 Assinatura básica por acesso; 

 VC1 móvel – fixo; 

 VC1 móvel – móvel  

 VC1 móvel – móvel (Intra Grupo); 

 AD2 e DSL2 

 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero)  

 Pacote de Dados 300 MB ou superior 

 Pacote de dados de 10GB ou superior 

 Pacote de dados de 5GB ou superior 

 Valor MB excedente 

 Torpedos SMS 

 Gestão (controle) via WEB 

 VC 2 – Ligações para mesma operadora 

 VC.2 -  Ligações para fixo 

 VC 2  - Ligações para outras operadores 

 VC 3 - Ligações para fixo  

 VC 3  - Ligações para mesma operadora 



 
 
 

 

 VC 3 - Ligações para outras operadores 

 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar 

 

7.16.1 - A licitante vencedora do certame deverá oferecer tecnologia GSM, EDGE e/ou 

WCDMA; 

7.16.1.1 - A característica da conexão de dados no município poderá ser pelas Redes 

GPRS/EDGE na zona urbana e bairros. Velocidade máxima e mínima não serão descritas 

devido as condições de tempo, utilização dos usuários. Será considerado a VELOCIDADE 

NOMINAL de 1 Mbps para as redes 3G e de 150 Kbps para as redes EDGE, ou 2G. 

 

7.16.2 - Ter situado nas cidades de acordo com o LOTE, torres de transmissão que permitam a 

transmissão de voz e dados com clareza, agilidade e perfeição.  

7.16.2.1 -   Para o lote I - A Contratada deverá possuir cobertura nas cidades dispostas na 

área do DDD 31:  

Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Alvorada de Minas, Amparo do Serra, Antônio Dias, 

Araçaí, Araponga, Baldim, Barão de Cocais, Barra Longa, Bela Vista de Minas, Belo 

Horizonte, Belo Vale, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Brumadinho, Cachoeira da Prata, 

Caetanópolis, Caeté, Cajuri, Canaã, Capela Nova, Capim Branco, Caputira, Caranaíba, 

Carmésia, Casa Grande, Catas Altas, Catas Altas da Noruega, Conceição do Mato Dentro, 

Confins, Congonhas, Congonhas do Norte, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Cordisburgo, 

Coronel Fabriciano, Cristiano Otoni, Crucilândia, Desterro de Entre Rios, Diogo de 

Vasconcelos, Dionísio, Dom Joaquim, Dom Silvério, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Ferros, 

Florestal, Fortuna de Minas, Funilândia, Guaraciaba, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Ipatinga, Itabira, 

Itabirito, Itambé do Mato Dentro, Itatiaiuçu, Itaverava, Jaboticatubas, Jaguaraçu, Jeceaba, 

Jequeri, Jequitibá, João Monlevade, Juatuba, Lagoa Santa, Lamim, Mariana, Mário Campos, 

Marliéria, Mateus Leme, Matipó, Matozinhos, Moeda, Morro do Pilar, Nova Era, Nova Lima, 

Nova União, Oratórios, Ouro Branco, Ouro Preto, Paraopeba, Passabém, Pedra Bonita, Pedra do 

Anta, Pedro Leopoldo, Piedade de Ponte Nova, Piedade dos Gerais, Piranga, Ponte Nova, Porto 

Firme, Prudente de Morais, Queluzito, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Casca, 

Rio Doce, Rio Espera, Rio Manso, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Cruz do 

Escalvado, Santa Luzia, Santa Margarida, Santa Maria de Itabira, Santana de Pirapama, Santana 

do Riacho, Santana dos Montes, Santo Antônio do Grama, Santo Antônio do Rio Abaixo, São 

Brás do Suaçuí, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Joaquim de Bicas, 

São José da Lapa, São José do Goiabal, São Miguel do Anta, São Sebastião do Rio Preto, 

Sarzedo, Sem-Peixe, Senhora de Oliveira, Sericita, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas, Teixeiras, 

Timóteo, Urucânia, Vespasiano, Viçosa; 

7.16.2.2 -Para o lote II - A Contratada deverá possuir cobertura nas cidades dispostas na 

área do DDD 32:  

Além Paraíba, Alfredo Vasconcelos, Alto Caparaó, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Antônio 

Prado de Minas, Aracitaba, Arantina, Argirita, Astolfo Dutra, Barão de Monte Alto, Barbacena, 

Barroso, Belmiro Braga, Bias Fortes, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Brás 

Pires, Caiana, Caparaó, Carandaí, Carangola, Cataguases, Chácara, Chiador, Cipotânea, 

Coimbra, Conceição da Barra de Minas, Coronel Pacheco, Coronel Xavier Chaves,Descoberto, 

Desterro do Melo, Divinésia, Divino, Dona Eusébia, Dores de Campos, Dores do Turvo, 

Ervália, Espera Feliz, Estrela Dalva, Eugenópolis, Ewbank da Câmara, Faria Lemos, 

Fervedouro, Goianá, Guarani, Guarará, Guidoval, Guiricema, Ibertioga, Itamarati de Minas, Juiz 

de Fora, Lagoa Dourada, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte, Madre de Deus de 

http://dddcidade.com.br/ddd-abre-campo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-acaiaca-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alvinopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alvorada-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-amparo-do-serra-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-antonio-dias-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-aracai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-araponga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-baldim-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-barao-de-cocais-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-barra-longa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bela-vista-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-belo-horizonte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-belo-horizonte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-belo-vale-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-betim-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bom-jesus-do-amparo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bonfim-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-brumadinho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cachoeira-da-prata-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-caetanopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-caete-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cajuri-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-canaa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-capela-nova-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-capim-branco-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-caputira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-caranaiba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-carmesia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-casa-grande-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-catas-altas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-catas-altas-da-noruega-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-conceicao-do-mato-dentro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-confins-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-congonhas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-congonhas-do-norte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-conselheiro-lafaiete-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-contagem-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cordisburgo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-coronel-fabriciano-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cristiano-otoni-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-crucilandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-desterro-de-entre-rios-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-diogo-de-vasconcelos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-diogo-de-vasconcelos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dionisio-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dom-joaquim-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dom-silverio-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-entre-rios-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-esmeraldas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ferros-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-florestal-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-fortuna-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-funilandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-guaraciaba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ibirite-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-igarape-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-inhauma-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ipatinga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itabira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itabirito-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itambe-do-mato-dentro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itatiaiucu-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itaverava-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jaboticatubas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jaguaracu-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jeceaba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jequeri-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jequitiba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-joao-monlevade-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-juatuba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-lagoa-santa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-lamim-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-mariana-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-mario-campos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-marlieria-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-mateus-leme-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-matipo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-matozinhos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-moeda-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-morro-do-pilar-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-nova-era-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-nova-lima-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-nova-uniao-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-oratorios-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ouro-branco-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ouro-preto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-paraopeba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-passabem-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pedra-bonita-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pedra-do-anta-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pedra-do-anta-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pedro-leopoldo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-piedade-de-ponte-nova-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-piedade-dos-gerais-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-piranga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ponte-nova-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-porto-firme-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-porto-firme-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-prudente-de-morais-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-queluzito-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-raposos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ribeirao-das-neves-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-acima-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-casca-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-doce-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-espera-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-manso-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-piracicaba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sabara-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-barbara-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-cruz-do-escalvado-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-cruz-do-escalvado-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-luzia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-margarida-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-maria-de-itabira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santana-de-pirapama-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santana-do-riacho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santana-do-riacho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santana-dos-montes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santo-antonio-do-grama-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santo-antonio-do-rio-abaixo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-bras-do-suacui-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-bras-do-suacui-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-domingos-do-prata-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-goncalo-do-rio-abaixo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joaquim-de-bicas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-jose-da-lapa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-jose-do-goiabal-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-miguel-do-anta-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-sebastiao-do-rio-preto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sarzedo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sem-peixe-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-senhora-de-oliveira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sericita-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sete-lagoas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-taquaracu-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-teixeiras-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-timoteo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-urucania-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-vespasiano-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-vicosa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alem-paraiba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alfredo-vasconcelos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alto-caparao-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alto-rio-doce-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-antonio-carlos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-antonio-prado-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-antonio-prado-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-aracitaba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-arantina-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-argirita-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-astolfo-dutra-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-barao-de-monte-alto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-barbacena-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-barroso-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-belmiro-braga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bias-fortes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bicas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bocaina-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bom-jardim-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bras-pires-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bras-pires-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-caiana-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-caparao-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-carandai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-carangola-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cataguases-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-chacara-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-chiador-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cipotanea-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-coimbra-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-conceicao-da-barra-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-coronel-pacheco-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-coronel-xavier-chaves-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-descoberto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-desterro-do-melo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-divinesia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-divino-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dona-eusebia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dores-de-campos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dores-do-turvo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ervalia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-espera-feliz-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-estrela-dalva-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-eugenopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ewbank-da-camara-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-faria-lemos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-fervedouro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-goiana-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-guarani-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-guarara-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-guidoval-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-guiricema-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ibertioga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itamarati-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-juiz-de-fora-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-juiz-de-fora-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-lagoa-dourada-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-laranjal-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-leopoldina-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-liberdade-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-lima-duarte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-madre-de-deus-de-minas-mg/


 
 
 

 

Minas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Mercês, Miradouro, Miraí, Muriaé, 

Olaria, Oliveira Fortes, Orizânia, Paiva, Palma, Passa-Vinte, Patrocínio do Muriaé, Paula 

Cândido, Pedra Dourada, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Piedade do Rio Grande, Pirapetinga, 

Piraúba, Prados, Presidente Bernardes, Recreio, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Novo, Rio 

Pomba, Rio Preto, Ritápolis, Rochedo de Minas, Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do 

Monte Verde, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santa 

Rita de Jacutinga, Santana de Cataguases, Santana do Deserto, Santana do Garambéu, Santo 

Antônio do Aventureiro,Santos Dumont, São Francisco do Glória, São Geraldo, São João del 

Rei, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, São Tiago, Senador Cortes, 

Senador Firmino, Senhora dos Remédios, Silveirânia, Simão Pereira, Tabuleiro, Tiradentes, 

Tocantins, Tombos, Ubá, Vieiras, Visconde do Rio Branco, Volta Grande; 

7.16.2.3 -Para o lote III - A Contratada deverá possuir cobertura nas cidades dispostas na 

área do DDD 33:  

Açucena, Água Boa, Águas Formosas, Águas Vermelhas, Aimorés, Almenara, Alpercata, Alto 

Jequitibá, Alvarenga, Angelândia, Araçuaí, Ataléia,Bandeira, Belo Oriente, Berilo, Bertópolis, 

Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Cachoeira de Pajeú, Campanário, Cantagalo, Capelinha, 

Capitão Andrade, Caraí,  Caratinga,Carlos Chagas, Catuji, Central de Minas, Chalé, Chapada do 

Norte, Coluna, Comercinho, Conceição de Ipanema, Conselheiro Pena, Coroaci, Coronel Murta, 

Córrego Novo, Crisólita, Cuparaque, Curral de Dentro, Divino das Laranjeiras, Divinolândia de 

Minas, Divisa Alegre, Divisópolis, Dom Cavati, Dores de Guanhães, Durandé, Engenheiro 

Caldas, Entre Folhas, Felisburgo, Fernandes Tourinho, Francisco Badaró, Franciscópolis, Frei 

Gaspar, Frei Inocêncio, Frei Lagonegro, Fronteira dos Vales, Galiléia, Goiabeira, Gonzaga, 

Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Itabirinha, 

Itaipé, Itambacuri, Itanhomi, Itaobim, Itinga, Itueta, Jacinto, Jampruca, Jenipapo de Minas, 

Jequitinhonha, Joaíma, Joanésia, Jordânia, José Gonçalves de Minas, José Raydan,  Ladainha, 

Lajinha, Leme do Prado, Luisburgo, Machacalis, Malacacheta, Manhuaçu, Manhumirim, 

Mantena, Marilac, Martins Soares, Mata Verde, Materlândia, Mathias Lobato, Medina, Mendes 

Pimentel, Mesquita, Minas Novas, Monte Formoso, Mutum, Nacip Raydan, Nanuque, Naque, 

Nova Belém, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, 

Padre Paraíso, Palmópolis, Paulistas, Pavão, Peçanha, Pedra Azul, Periquito, Pescador, Piedade 

de Caratinga, Pingo-d`Água, Pocrane, Ponto dos Volantes, Poté, Raul Soares, Reduto, 

Resplendor, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Sabinópolis, Salto da Divisa, Santa Bárbara 

do Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santa Maria 

do Suaçuí, Santa Rita de Minas, Santa Rita do Itueto, Santana do Manhuaçu, Santana do 

Paraíso, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Jacinto, São Domingos das Dores, São 

Félix de Minas, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São João do Manhuaçu, São 

João do Manteninha, São João do Oriente, São João Evangelista, São José da Safira, São José 

do Divino, São José do Jacuri, São José do Mantimento, São Pedro do Suaçuí, São Pedro dos 

Ferros, São Sebastião do Anta, São Sebastião do Maranhão, Sardoá, Senhora do Porto, Serra 

dos Aimorés, Setubinha, Simonésia, Sobrália, Taparuba, Tarumirim, Teófilo Otoni, 

Tumiritinga, Ubaporanga, Umburatiba, Vargem Alegre, Vermelho Novo, Virgem da Lapa, 

Virginópolis, Virgolândia; 

7.16.2.4 -Para o lote IV - A Contratada deverá possuir cobertura nas cidades dispostas na 

área do DDD 34:  

http://dddcidade.com.br/ddd-mar-de-espanha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-maripa-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-matias-barbosa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-merces-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-miradouro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-mirai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-muriae-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-olaria-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-oliveira-fortes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-orizania-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-paiva-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-palma-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-passa-vinte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-patrocinio-do-muriae-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-paula-candido-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-paula-candido-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pedra-dourada-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pedro-teixeira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pequeri-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-piau-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-piedade-do-rio-grande-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pirapetinga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pirauba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-prados-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-presidente-bernardes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-recreio-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-resende-costa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ressaquinha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-novo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-pomba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-pomba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-preto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ritapolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rochedo-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rodeiro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rosario-da-limeira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-barbara-do-monte-verde-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-barbara-do-monte-verde-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-barbara-do-tugurio-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-cruz-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-rita-de-ibitipoca-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-rita-de-jacutinga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-rita-de-jacutinga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santana-de-cataguases-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santana-do-deserto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santana-do-garambeu-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santo-antonio-do-aventureiro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santo-antonio-do-aventureiro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santos-dumont-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-francisco-do-gloria-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-geraldo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joao-del-rei-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joao-del-rei-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joao-nepomuceno-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-sebastiao-da-vargemalegre-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-tiago-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-senador-cortes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-senador-firmino-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-senhora-dos-remedios-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-silveirania-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-simao-pereira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-tabuleiro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-tiradentes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-tocantins-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-tombos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-uba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-visconde-do-rio-branco-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-volta-grande-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-acucena-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-agua-boa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-aguas-formosas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-aguas-vermelhas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-aimores-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-almenara-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alpercata-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alto-jequitiba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alto-jequitiba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-alvarenga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-angelandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-aracuai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ataleia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bandeira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-belo-oriente-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-berilo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bertopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bom-jesus-do-galho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-braunas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bugre-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cachoeira-de-pajeu-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-campanario-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cantagalo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-capelinha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-capitao-andrade-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-carai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-caratinga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-carlos-chagas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-catuji-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-central-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-chale-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-chapada-do-norte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-chapada-do-norte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-coluna-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-comercinho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-conceicao-de-ipanema-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-conselheiro-pena-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-coroaci-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-coronel-murta-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-corrego-novo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-crisolita-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cuparaque-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-curral-de-dentro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-divino-das-laranjeiras-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-divinolandia-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-divinolandia-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-divisa-alegre-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-divisopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dom-cavati-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dores-de-guanhaes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-durande-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-engenheiro-caldas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-engenheiro-caldas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-entre-folhas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-felisburgo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-fernandes-tourinho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-francisco-badaro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-franciscopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-frei-gaspar-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-frei-gaspar-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-frei-inocencio-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-frei-lagonegro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-fronteira-dos-vales-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-galileia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-goiabeira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-gonzaga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-governador-valadares-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-guanhaes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-iapu-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-imbe-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-inhapim-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ipaba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ipanema-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itabirinha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itaipe-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itambacuri-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itanhomi-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itaobim-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itinga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itueta-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jacinto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jampruca-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jenipapo-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jequitinhonha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-joaima-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-joanesia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jordania-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jose-goncalves-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jose-raydan-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ladainha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-lajinha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-leme-do-prado-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-luisburgo-mg/
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Abadia dos Dourados, Água Comprida, Araguari, Araporã, Arapuá, Araxá, Cachoeira Dourada, 

Campina Verde, Campo Florido, Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Carneirinho, 

Cascalho Rico, Centralina, Claraval, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, 

Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Delta, Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, 

Grupiara, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, 

Iturama, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Limeira do Oeste, Matutina, Monte Alegre 

de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, 

Pirajuba, Planura, Prata, Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, 

Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, São Francisco de Sales, São Gotardo, Serra 

do Salitre, Tapira, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, União de Minas, Vazante, 

Veríssimo; 

7.16.2.5-  Para o lote V - A Contratada deverá possuir cobertura nas cidades dispostas na 

área do DDD 35:  

Aguanil, Aiuruoca, Alagoa, Albertina, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Andrelândia, 

Arceburgo, Areado, Baependi, Bandeira do Sul, Boa Esperança, Bom Jesus da Penha, Bom 

Repouso, Bom Sucesso, Borda da Mata, Botelhos, Brasópolis, Bueno Brandão, Cabo Verde, 

Cachoeira de Minas, Caldas, Camanducaia, Cambuí, Cambuquira, Campanha, Campestre, 

Campo do Meio, Campos Gerais, Cana Verde, Candeias, Capetinga, Careaçu, Carmo da 

Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Rio Claro, Carrancas, Carvalhópolis, Carvalhos, Cássia, 

Caxambu, Conceição da Aparecida, Conceição das Pedras, Conceição do Rio Verde, Conceição 

dos Ouros, Congonhal, Consolação, Coqueiral, Cordislândia, Córrego do Bom Jesus, Criatais, 

Cristina, Cruzília, Delfim Moreira, Delfinópolis, Divisa Nova, Dom Viçoso, Elói Mendes, 

Espírito Santo do Dourado, Estiva, Extrema, Fama, Fortaleza de Minas, Gonçalves, Guapé, 

Guaranésia, Guaxupé, Heliodora, Ibiraci, Ibitiura de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ilicínea, 

Inconfidentes, Ingaí, Ipuiuna, Itajubá, Itamogi, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Itaú de Minas, 

Itumirim, Itutinga, Jacuí, Jacutinga, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Lavras, Luminárias, Machado, 

Maria da Fé, Marmelópolis, Minduri, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Monte Santo de Minas, 

Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Nazareno, Nepomuceno, Nova Resende, Olímpio 

Noronha, Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Passos, Pedralva, Perdões, 

Piranguçu, Piranguinho, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Pouso Alto, Pratápolis, 

Ribeirão Vermelho, Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santana da Vargem, Santana 

do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São João 

Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São José do Alegre, São Lourenço, São 

Pedro da União, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio 

Verde,  São Thomé das Letras, São Tomás de Aquino, São Vicente de Minas, Sapucaí Mirim, 

Senador Amaral, Senador José Bento, Seritinga, Serrania, Serranos, Silvianópolis, Soledade de 

Minas, Tocos do Mogi, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Virgínia, 

Wenceslau Brás. 

7.16.2.6 - Para o lote VI - A Contratada deverá possuir cobertura nas cidades dispostas na 

área do DDD 37:  

Abaeté, Araújos, Arcos, Bambuí, Biquinhas, Bom Despacho, Camacho, Campos Altos, 

Capitólio, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cedro do Abaeté, Cláudio, 

Conceição do Pará, Córrego Danta, Córrego Fundo, Divinópolis, Dores do Indaiá, Doresópolis, 

Estrela do Indaiá, Formiga, Igaratinga, Iguatama, Itaguara, Itapecerica, Itaúna, Japaraíba, Lagoa 

da Prata, Leandro Ferreira, Luz, Maravilhas, Martinho Campos, Medeiros, Moema, Nova 
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Serrana, Oliveira, Onça de Pitangui, Paineiras, Pains, Papagaios, Pará de Minas, Passa Tempo, 

Pedra do Indaiá, Pequi, Perdigão, Pimenta, Piracema, Pitangui, Piumhi, Pompéu, Quartel Geral, 

Santo Antônio do Monte, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São José da Varginha, 

São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste, Serra da Saudade, Tapiraí, Vargem Bonita 

7.16.2.7 - Para o lote VII - A Contratada deverá possuir cobertura nas cidades dispostas 

na área do DDD 38:  

Aricanduva, Arinos, Augusto de Lima, Berizal, Bocaiúva, Bonfinópolis de Minas, Bonito de 

Minas, Botumirim, Brasilândia de Minas, Brasília de Minas, Buenópolis, Buritis, Buritizeiro, 

Cabeceira Grande, Campo Azul, Capitão Enéas, Carbonita, Catuti, Chapada Gaúcha, Claro dos 

Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus, Corinto, Couto de Magalhães de Minas, Cristália, 

Curvelo, Datas, Diamantina, Dom Bosco, Engenheiro Navarro, Espinosa, Felício dos Santos, 

Felixlândia, Formoso, Francisco Dumont, Francisco Sá, Fruta de Leite, Gameleiras, 

Glaucilândia, Gouveia, Grão Mogol, Guaraciama, Guarda-Mor, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, 

Indaiabira, Inimutaba, Itacambira, Itacarambi, Itamarandiba, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, 

Jequitaí, João Pinheiro, Joaquim Felício, Josenópolis, Juramento, Juvenília, Lagoa dos Patos, 

Lassance, Lontra, Luislândia, Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Mirabela, 

Miravânia, Monjolos, Montalvânia, Monte Azul, Montes Claros, Montezuma, Morada Nova de 

Minas, Morro da Garça, Natalândia, Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Olhos-d`Água, 

Padre Carvalho, Pai Pedro, Paracatu, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Pirapora, Ponto 

Chique, Porteirinha, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek , Riachinho, Riacho dos 

Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, 

Santo Antônio do Retiro, Santo Hipólito, São Francisco, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo 

do Rio Preto, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí, 

São João do Paraíso, São Romão, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, 

Serranópolis de Minas, Serro, Taiobeiras, Três Marias, Turmalina, Ubaí, Unaí, Uruana de 

Minas, Urucuia, Vargem Grande do Rio Pardo, Varjão de Minas, Várzea da Palma, 

Varzelândia, Verdelândia, Veredinha; 

7.16.2.8 - Pois as localidades descritas acimas, são cidades atendidas pelo CREFITO-4 

através de seus fiscais. A contratação dos acessos deverá ocorrer de forma regional, de 

acordo com as necessidades demonstradas por seus agentes. Os acessos descritos nos Lotes 

deverão estar habilitados como DDD 31 (trinta e um), podendo ser alterado o DDD (de 

forma a alterar consequentemente o número de acesso) quando necessário. 

7.16.3 - Fica estimada, para fins de contrato, 24.000 (vinte e quatro mil) minutos/mês a 

quantidade de ligações do tipo VC1 para cada um dos lotes, como demanda do Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região – CREFITO4. 

7.16.4 - Isentar o CREFITO4 de custos referentes a cobrança de adicionais: AD1, AD2, DSL1 e 

DSL2, referentes as chamadas fora da área de registro (neste caso DDD 31, DDD32, DDD33, 

DDD34, DDD35, DDD37 e/ou DDD 38), e dentro da área de cobertura da operadora contratada 

sujeitando-se, nesta hipótese, às condições técnicas e operacionais por elas estabelecidas,  mas 

reservando-se no direito de efetuar a cobrança de ligações originadas do tipo VC1, VC2 e VC3, 

caso as mesmas sejam realizadas 

7.16.5 - Cada usuário terá um uso estimado de 2.000 (dois mil) minutos mensais em chamadas 

VC1 intra-grupo.  
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http://dddcidade.com.br/ddd-pimenta-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-piracema-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pitangui-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-piumhi-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pompeu-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-quartel-geral-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santo-antonio-do-monte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-francisco-de-paula-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-goncalo-do-para-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-jose-da-varginha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-roque-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-sebastiao-do-oeste-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-serra-da-saudade-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-tapirai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-vargem-bonita-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-aricanduva-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-arinos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-augusto-de-lima-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-berizal-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bocaiuva-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bonfinopolis-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bonito-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-bonito-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-botumirim-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-brasilandia-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-brasilia-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-buenopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-buritis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-buritizeiro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cabeceira-grande-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-campo-azul-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-capitao-eneas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-carbonita-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-catuti-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-chapada-gaucha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-claro-dos-pocoes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-claro-dos-pocoes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-conego-marinho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-coracao-de-jesus-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-corinto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-couto-de-magalhaes-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-cristalia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-curvelo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-datas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-diamantina-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-dom-bosco-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-engenheiro-navarro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-espinosa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-felicio-dos-santos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-felixlandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-formoso-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-francisco-dumont-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-francisco-sa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-fruta-de-leite-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-gameleiras-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-glaucilandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-gouveia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-grao-mogol-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-guaraciama-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-guarda-mor-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ibiai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ibiracatu-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-icarai-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-indaiabira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-inimutaba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itacambira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itacarambi-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-itamarandiba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jaiba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-janauba-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-januaria-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-japonvar-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-jequitai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-joao-pinheiro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-joaquim-felicio-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-josenopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-juramento-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-juvenilia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-lagoa-dos-patos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-lassance-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-lontra-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-luislandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-mamonas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-manga-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-matias-cardoso-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-mato-verde-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-mirabela-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-miravania-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-monjolos-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-montalvania-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-monte-azul-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-montes-claros-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-montezuma-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-morada-nova-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-morada-nova-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-morro-da-garca-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-natalandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ninheira-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-nova-porteirinha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-novorizonte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-olhos-dagua-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-padre-carvalho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pai-pedro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-paracatu-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-patis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pedras-de-maria-da-cruz-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pintopolis-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-pirapora-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ponto-chique-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ponto-chique-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-porteirinha-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-presidente-juscelino-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-presidente-kubitschek-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-riachinho-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-riacho-dos-machados-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-riacho-dos-machados-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rio-pardo-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-rubelita-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-salinas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-cruz-de-salinas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santa-fe-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santo-antonio-do-retiro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-santo-hipolito-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-francisco-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-goncalo-do-abaete-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-goncalo-do-rio-preto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-goncalo-do-rio-preto-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joao-da-lagoa-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joao-da-ponte-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joao-das-missoes-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joao-do-pacui-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-joao-do-paraiso-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-sao-romao-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-senador-modestino-goncalves-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-serra-azul-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-serranopolis-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-serro-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-taiobeiras-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-tres-marias-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-turmalina-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-ubai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-unai-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-uruana-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-uruana-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-urucuia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-vargem-grande-do-rio-pardo-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-varjao-de-minas-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-varzea-da-palma-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-varzelandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-verdelandia-mg/
http://dddcidade.com.br/ddd-veredinha-mg/


 
 
 

 

7.16.6 - Ao efetuar a cobrança dos minutos os mesmos deverão ser tarifados no sistema 30/6 

(trinta barra seis), onde as ligações até 30 segundos deverão ser tarifadas como 30 segundos e 

após este período as ligações deverão ser proporcionais a 06 (seis) segundos.  

7.16.7 -Isentar o CREFITO4 de quaisquer custos referentes a cobrança de DSL1 e DSL2, ou 

quaisquer outros adicionais referentes a acesso de dados fora das áreas, 31, 32,33,34, 35, 37 

e/ou 38 dentro da área de cobertura da operadora, e dentro do país. 

7.16.8 – Redução de velocidade: 

7.16.8.1 – Para todos os Lotes: Para o item 16, cada acesso de dados poderá ter consumo de 

dados, sendo que até 10 (dez) GB (Gigabytes) ela deverá navegar em sua velocidade padrão e 

após este limite os acessos poderão ter sua velocidade reduzida sem custo por (MB) Megabytes 

utilizados após este limite. Para o item 18, cada acesso de dados poderá ter consumo de dados, 

sendo que até 300 (trezentos) MB (Megabytes) ela deverá navegar em sua velocidade padrão e 

após este limite os acessos poderão ter sua velocidade reduzida sem custo por (MB) Megabytes 

utilizados após este limite. Para o item 20, cada acesso de dados poderá ter consumo de dados, 

sendo que até 05 (cinco) GB (Gigabytes) ela deverá navegar em sua velocidade padrão e após 

este limite os acessos poderão ter sua velocidade reduzida sem custo por (MB) Megabytes 

utilizados após este limite. 

 

8 – DEMAIS DISPOSIÇÕES 

8.1 – Todas condições do fornecimento, pagamento, responsabilidades e penalidades 

encontram-se previstas no Edital e na Lei 8666/93. 

8.2 - Todas as consultas e esclarecimentos a cerca dos serviços e materiais deverão ser obtidos 

diretamente junto ao SETOR DE LICITAÇÕES do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4, ou pelo telefone (31) 3218-7400, no horário das 

09h00min às 15h00min horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

ANEXO III –  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2016 

 

 Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que entre si celebram, de um 

lado a CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

DA 4ª REGIÃO – CREFITO4, com sede Rua da Bahia 1148, conj 831, Centro, cidade de 

Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu presidente, Anderson Luis Coelho, 

RG................ nº ................CPF , e de outro lado, a empresa................, com sede Rua ................, 

neste ato, representada pelo senhor ................, de ora em diante denominada pura e 

simplesmente CONTRATADA, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os 

elementos e despachos constantes do PROCESSO N.º   – PREGÃO PRESENCIAL 

Nº................, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o 

seguinte: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA ATA: 

   

1.1 - Registro de preços para possível seleção e contratação de empresa para Prestação de 

Serviço de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), com ligações de longa distância 

nacional para uso dos servidores do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

da 4ª Região - CREFITO4 com o fornecimento de chips novos de acesso móvel pós-pagos pelo 

período de 12 (doze) meses em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO SUPORTE LEGAL: 

2.1 - O presente Ato é regido nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal nº10. 

520/2002, subsidiariamente nas normas da Lei e alterações posteriores, Decreto nº 7.892, de 23 

de janeiro de 2013 referente ao registro de preços, no que couber na forma do disposto na Lei 

Complementar nº. 123, de 2006 e 147/2014, Lei Nº 9.472/97 (Lei Geral Das Comunicações), 

Decreto Federal Nº 2056/96 (Serviço Móvel Celular), Resolução 477, Normas e Regulamentos 

da ANATEL suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie e nas demais condições 

previstas neste edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas decorrentes da execução da presente Ata de registro de preços correrão por 

conta de verba própria, consignada em orçamento vigente e classificada sob n.º .................   

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS:  

4.1 - Todas as especificações técnicas para execução dos serviços constantes da cláusula 1ª 

estão contidas no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE 

ESPECIFICAÇÕES, que rubricado pelas partes, passa a integrar o presente para todos os fins 

e efeitos.  
 

§ 1º. Os serviços solicitados serão de responsabilidade do CREFITO4. A 

coordenadoria geral que se encarregará da fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços.  

 

 

4.1.1 TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2016 
 

§ 2º. Nenhum serviço extra deverá ser efetuada pela CONTRATADA, sem a prévia 



 
 
 

 

anuência da Coordenadoria Geral do CREFITO4.  
 

§ 3º. Nos serviços a serem prestados estão incluídas todas as incidências fiscais, 

tributárias, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, estando também abrangidas as despesas 

de transporte, hospedagem, alimentação, necessários à implantação e operacionalização do objeto 

deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

5.1 -  Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços constantes deste instrumento contratual;  

5.2 - Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, 

que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata de registro de preços.  

5.3 - Orientar seus funcionários a serviço deste contrato para que conduzam os trabalhos de 

acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita observância à legislação federal, estadual 

e municipal aplicáveis.  

5.4 - Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução da Ata de registro de preços, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado 

do CREFITO4.  

5.5 - A CONTRATADA deverá questionar o CREFITO4 por escrito, a respeito de toda e qualquer 

dúvida sobre os procedimentos e controles relacionados à área da Secretaria de Administração do 

Conselho. 

5.6 - Prestar todos os serviços licitados, de acordo com a proposta oferecida e com as normas e 

condições previstas no edital de origem e seus anexos, respondendo civil e criminalmente pelas 

consequências de sua inobservância total ou parcial. 

5.7 - Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, conforme as obrigações assumidas, 

os requisitos de habilitação exigidos no edital de origem. 

5.8 - Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos, materiais e equipamentos 

eventualmente colocados sob sua guarda pelo CREFITO4 (quando aplicável). 

5.9 - Manter sigilo completo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo cedê-

las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e prepostos, a tê-

las sob sua guarda. 

5.10 - Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, durante toda sua vigência da Ata de 

registro de preços. 

5.11 - Não ceder, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste Contrato ou os dele 

resultantes, sem prévia e formal anuência do CREFITO4. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREFITO4 
 

6.1 - Disponibilizar, em tempo hábil, todas as informações, necessárias à perfeita execução dos 

serviços (quando aplicável). 

6.2 - Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos, informações e cópias de todas 

normas relativas ao cumprimento do objeto (quando aplicável). 

6.3 - Designar formalmente os servidores da CONTRATANTE que serão responsáveis por gerir o 

funcionamento do sistema, bem como fiscalizar o cumprimento de prazos decorrentes do 

cronograma e proposta apresentados pela Contratada, que são partes integrantes deste contrato. 

6.4 - Nomear um servidor responsável da área de administração, que, além de gerir o serviço, será 

também o responsável pelo encaminhamento à CONTRATADA, oficialmente, de toda e qualquer 

solicitação de alteração no sistema, através do dispositivo de comunicação entre o CREFITO4 e a 



 
 
 

 

CONTRATADA, conforme exigido no edital que integra a presente Ata. 

6.5 - Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência, solicitar 

fundamentadamente, à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de 

procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário. 

6.6 - Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução da Ata de 

regisTro de preços. 

6.7 - Efetuar o pagamento na forma e condições avençadas. 

6.8 - Manter o sigilo sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que tenha acesso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

7.1 - O valor total da presente Ata de registro de preços é de R$ XXXXXXXX   

 

CLÁUSULA OITAVA -DO FATURAMENTO:  

8.1 - A CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal/Fatura/BOLETO referente à prestação dos 

serviços descritos na Cláusula 1ª do presente instrumento, devendo a mesma ser apresentada 

junto a coordenadoria geral, para regular conferência, a qual encaminhará ao Departamento de 

compras e licitações  do CREFITO4, à Rua da Bahia 1148, conj 831, Centro, cidade de Belo 

Horizonte/MG, CEP: 30.160-906 para processamento.  

 

CLÁUSULA NONA - DOS PREÇOS:  

9.1 - O preço GLOBAL por LOTE para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários para a 

realização dos serviços a serem praticados pela CONTRATADA corresponde ao valor de R$ 

XXXX para o período de 12 (doze) meses, sendo que será pago o valor mensal de R$ XXXXX. 

9.1.1 - Os valores unitários dos serviços serão cobrados como descritos abaixo de acordo com 

cada lote: 

 

(Especificar o nº do lote e efetuar a descrição dos valores unitários) 

    

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 
3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 
3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 
18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 
1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 
80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100   



 
 
 

 

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   

12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   

13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   

14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   

15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   

16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     

(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

9.2 - Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais, mão de obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de 

transporte, fretes, seguro e pedágio e demais encargos, que correrão por sua conta e 

responsabilidade, estando também abrangidas as despesas de hospedagem, alimentação, 

necessários à implantação e operacionalização do objeto deste contrato. 

9.3 - O CREFITO4 não é obrigado a utilizar parte ou total do que foi demonstrado, sendo 

os valores descritos na cotação apenas como estimativa de consumo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO:  

10.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil a contar da prestação do 

serviço no mês anterior e entrega da respectiva nota fiscal e boleto/fatura, ou em data pré-

fixada pelo CREFITO-4 e a contratada após o dia 10 do mês subsequente ao da prestação 

de serviços, devidamente visada pela unidade solicitante, na Divisão Municipal de Licitações, 

acompanhada das certidões negativas atualizadas, certidões estas retiradas de sites oficiais 

pelos funcionários do CREFITO4. 

10.2 - Coincidindo o vencimento das Notas Fiscais/Fatura/Boleto com sábados, domingos, 

feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente no CREFITO4, será o seu 

vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS:  
 



 
 
 

 

11.1 - A vigência do presente instrumento será de até 12 (doze) meses, com início a partir do 

recebimento pela Contratada da Ordem de Serviço Inicial a ser emitida após sua assinatura.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE:  

12.1 - O preço ora contratado, constante da cláusula nona, não sofrerá qualquer reajuste nos 

termos da legislação em vigor durante o período de vigência do presente instrumento que é de 

12 (doze) meses. 
 

 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MULTA CONTRATUAL:  
 

13.1 - Pela recusa injustificada em assinar a presente Ata, aceitar, receber e retirar este 

instrumento, dentro de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for convocada e pelo atraso 

no início da execução deste instrumento contratual, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da presente Ata de registro de preços.  

13.2 - O não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento sujeitará a contratada 

nas seguintes sanções:  

13.2.1 -  advertência por escrito; e,  

13.2.2 - multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, 

percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo 

valor.  
 

Parágrafo Único: A multa prevista na cláusula 13.2 não exclui a aplicação de 

quaisquer outras providências previstas nesta Ata, nem a responsabilidade da CONTRATADA 

por perdas e danos que sejam comprovadamente causados ao CREFITO4, podendo ser 

descontadas das faturas e/ou saldos pendentes a serem pagos. A somatória das multas não 

poderá exceder 10 % (dez por cento). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
 

14.1 - O CREFITO4 poderá por manifesto interesse público e a qualquer tempo, suspender total 

ou parcialmente, bem como rescindir a presente Ata, sem que tal ato gere qualquer direito à 

indenização à CONTRATADA.  
 

14.2 - O CREFITO4 poderá, ainda, declarar rescindido a presente Ata, independentemente de 

interpelação ou procedimento judicial, além das hipóteses previstas no artigo 77 a 79 da Lei n.º. 

8.666/93 e suas posteriores atualizações, também nos seguintes casos:  
 

14.2.1 - na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato;  

14.2.2 - pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ou pelo seu cumprimento 

irregular;  
14.2.3. quando, pelas reiteradas impugnações feitas pelo CREFITO4, ficar evidenciada a 

incapacidade da CONTRATADA para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua 

execução;  
14.2.4. se a CONTRATADA transferir/ceder a presente Ata, no todo ou em parte, sem a prévia 

e expressa autorização do CREFITO4;   
14.2.5. por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO PELO CREFITO4:   
15.1 - A execução da presente Ata de registro de preços será acompanhado  pela Coordenadora 

Geral,   ao  qual poderá designar um funcionário que providenciará as anotações, em registro 

próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário 

para a regularização das faltas ou defeitos observados.  



 
 
 

 

 

15.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas 

às autoridades competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO COMPETENTE:   
16.1 - Elegem as partes o foro da Justiça Federal da Cidade de Belo Horizonte/MG para dirimir 

as questões porventura existentes e decorrentes do presente instrumento contratual, desistindo 

de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

16.2 - E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no 

preâmbulo deste, a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2016, firmado em 

03 (três) vias, permanecendo a primeira e segunda vias em poder do Setor de Licitações do 

CREFITO4 e a terceira via, entregue à CONTRATADA.  

 

 

 

Belo Horizonte/MG,  ______/______/______. 

 

Pelo CREFITO4: 

 

 

Pela CONTRATADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

MINUTA DE CONTRATO DE Nº ........./2016 

PROCESSO XXX/2016 

PREGÃO YYY/2016 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL 
PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA 
NACIONAL PARA USO DOS SERVIDORES DO 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO - 
CREFITO4 COM O FORNECIMENTO DE CHIPS 
NOVOS DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES  QUE ENTRE SI 
FAZEM O CONSELHO REGIONAL DE 
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª 
REGIÃO - CREFITO4 E ___________________ NOS 
SEGUINTES TERMOS: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1- DO CONTRATANTE: 

1.1.1- O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª 

REGIÃO - CREFITO4, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 

21.947.619/0001-88, com sede à Rua da Bahia 1148, conj 831, Centro, Belo Horizonte-MG, 

CEP 30.160-906, através de seu presidente, Anderson Luis Coelho, brasileiro, casado, portador 

da carteira de identidade n.º MG10628024 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.858.026-75. 

1.2- DA CONTRATADA 

1.2.1- A empresa ..........................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ............................, 

Inscrição Estadual nº .............................., com sede na Rua ..................., nº ........................., 

Bairro ......., na cidade de ............................., CEP.............................., neste ato, representada por 

..............................................., brasileiro (a),........................, ............................., detentor do CPF 

nº......................... e Cédula de Identidade nº ................................, residente e domiciliado à Rua 

........................, nº ................., Bairro........., na cidade de ......................, CEP ................... 

1.3- DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1- A presente contratação decorre do Procedimento Licitatório PRL Nº 83/2015, 

modalidade PREGÃO PRESECENCIAL Nº 01/2016, e se regerá por suas cláusulas, pela Lei 

Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal nº10. 520/2002, subsidiariamente nas normas da Lei e 

alterações posteriores, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 referente ao registro de 

preços, no que couber na forma do disposto na Lei Complementar nº. 123, de 2006 e 147/2014, 

Lei Nº 9.472/97 (Lei Geral Das Comunicações), Decreto Federal Nº 2056/96 (Serviço Móvel 

Celular), Resolução 477, Normas e Regulamentos da ANATEL suas alterações e demais 

normas aplicáveis à espécie, do objeto deste edital, e em minúcias, nos Anexos deste 

Instrumento, que dele fazem parte integrante e inseparável. 

As partes acima qualificadas firmam o presente instrumento contratual, de conformidade com as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 – Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para Prestação de Serviço 

de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), com ligações de longa distância nacional 



 
 
 

 

para uso dos servidores do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª 

Região - CREFITO4 com o fornecimento de chips novos de acesso móvel pós-pagos pelo 

período de 12 (doze) meses conforme especificações nos anexos do edital. 

2.2 As especificações estão constantes no Termo de Referência – Anexo II, pelo período de 12 

(doze) meses. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1- O valor total estimado a ser pago pela execução dos serviços é de R$_______(mensais). 

3.1.1- O valor total do contrato é de  R$________________. 

3.1.2 - Neste preço estão incluídos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento 

integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, benefícios e despesas 

indiretas, aí incluídas as despesas fiscais e o lucro da empresa, e quaisquer outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto do ajuste, de modo que nenhuma outra remuneração será 

devida, em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer 

despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços. 

3.2- As despesas do contrato no presente exercício de 2016 serão pagas através da seguinte 

dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações. 

3.3 A despesa decorrente desta licitação para o exercício de 2016 correrá por conta das dotações 

orçamentárias especificas constantes no orçamento do exercício vigente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1- O prazo de vigência deste contrato para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a 

contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

conforme disposto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLAUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS 

5.1 - As especificações e quantitativos dos serviços estão descritas no Termo de Referencia – 

Anexo II e na tabela abaixo.  

5.1.1 - O valor descrito nos itens 3.1 e 3.1.1 será parcelado em função dos serviços utilizados 

em cada competência da vigência do presente instrumento e em valores mensais para fins das 

condições de pagamento, conforme determinadas. 

 

LOTE I: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   



 
 
 

 

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   
10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100 

  
11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06   
17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10   
18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12   
19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE II: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   



 
 
 

 

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   
10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100 

  
11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06   
17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10   
18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12   
19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE III: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   



 
 
 

 

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   
10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100 

  
11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06   
17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10   
18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12   
19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE IV 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   



 
 
 

 

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   
10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100 

  
11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06   
17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10   
18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12   
19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE V 

 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 



 
 
 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   
10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100 

  
11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06   
17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10   
18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12   
19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE VI 

 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

VALOR 

TOTAL 



 
 
 

 

com 

impostos) 

R$ 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   
10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100 

  
11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06   
17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10   
18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12   
19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE VII 

 



 
 
 

 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   
10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100 

  
11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06   
17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10   
18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12   
19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 



 
 
 

 

 

5.1.2 - O CREFITO4 não é obrigado a utilizar parte ou total do que foi demonstrado, 

sendo os valores descritos na cotação apenas como estimativa de consumo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

6.1- Os serviços que compõem o objeto deste projeto deverão ser executados com qualidade, 

pontualidade e eficiência necessárias ao atendimento do interesse público. 

6.2- É de responsabilidade da empresa prestadora dos serviços todo e qualquer prejuízo causado 

ao patrimônio do CREFITO4 ou a terceiros por qualquer de seus funcionários, representante ou 

preposto, mesmo na execução dos serviços ou transporte de equipamentos ou materiais, 

devendo ser descontado da fatura, imediatamente após a ocorrência, o valor correspondente ao 

prejuízo. 

6.3- São de responsabilidade da empresa fornecedora as obrigações sociais, trabalhistas, 

encargos previdenciários, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outro necessário, como 

também o ônus de indenizar todo e qualquer prejuízo pessoal ou material que possa advir direta 

ou indiretamente o CREFITO4 ou a terceiros, no exercício de sua atividade. 

6.4- A empresa licitante vencedora deverá apresentar documentos que comprovem sua 

regularidade fiscal na licitação e por ocasião do faturamento no decorrer do contrato ou em 

outras ações de obrigações contratuais e solicitações da fiscalização contratual, comprovando o 

recolhimento para o quantitativo de prestadores de serviço. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

7.1 - O CREFITO4 obriga-se a: 

7.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 

8.1-Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

8.1.1-A fiscalização da contratante terá livre acesso aos locais de execução dos serviços 

contratados de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado. 

8.1.2-Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando 

avaliação periódica das mesmas. 

8.1.3-Executar mensalmente a medição dos serviços pela área mensal contratual, descontando-

se do valor devido, o equivalente a indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos 

imputáveis à contratada, sem prejuízos das demais sanções disciplinadas em contrato. 

8.2-Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a fiscalização dos serviços ficará a 

cargo do chefe do Departamento de Coordenadoria Geral. 

8.3-Os serviços, objeto deste contrato, serão recebidos pelo CREFITO4 consoante o disposto no 

artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 

9.1- As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

9.1.1- As medições serão efetuadas, a partir do primeiro dia útil posterior ao período de 

execução dos serviços depois de entregues pela FORNECEDORA, relatórios contendo os 



 
 
 

 

quantitativos mensais de cada um dos tipos de serviços realizados e respectivos valores 

apurados. 

9.1.2- O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO4 

solicitará à FORNECEDORA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a 

correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura/boleto. 

9.1.3- Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados. 

9.2- As medições dos serviços prestados deverão ser devidamente instruídas com a 

documentação necessária á verificação da respectiva medição conforme descrito no item acima. 

9.3- O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil a contar da prestação do 

serviço no mês anterior e entrega da respectiva nota fiscal e boleto/fatura, ou em data pré-

fixada pelo CREFITO4 e a contratada após o dia 10 do mês subsequente ao da prestação 

de serviços, devidamente visada pela unidade solicitante, na Divisão de Licitações, 

acompanhada das certidões negativas atualizadas, certidões estas retiradas de sites oficiais 

pelos funcionários do CREFITO4. 

9.4- Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas 

forem cumpridas. 

9.5- O pagamento será efetuado em nome da empresa licitante através de boleto bancário, 

através de código de barras contido na fatura, ou através de Ordem Bancária de Fatura (O.B.D. 

ou O.B. tipo 59), via sistemas SIAFI ou SIAFEM, onde as compensações de pagamento 

ocorrem automaticamente. 

9.6- Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA do cumprimento de suas 

responsabilidades contratuais nem implicará a aceitação dos serviços. 

9.7- Independente da retenção do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, fica 

o responsável tributário obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos 

legais, na conformidade da legislação aplicável.  

9.7.1 - De acordo com o RICMS - Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - decreto nº 43.080/2002  e posteriores decretos. 

Através do  Conv. ICMS 16/13, efeitos a partir de 12.04.13. fica descrito: 

 

Cláusula primeira: Ficam as Unidades da Federação signatárias deste 
convênio autorizadas a conceder às empresas prestadoras de serviços 
de telecomunicações regimes especiais para cumprimento de 
obrigações tributárias relacionadas com o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 
nos termos deste convênio. 

 

9.8- Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste 

dos serviços.  

9.9 –Caso seja demonstrado que os valores cobrados na fatura sejam diferentes do valor unitário 

dos itens do contrato o CREFITO4 poderá efetuar a contestação dos valores dos itens incorretos 

junto à prestadora de serviços. Após a contestação dos valores o CREFITO4 poderá realizar o 

pagamento da fatura de forma integral e ser ressarcida em dobro dos valores cobrados de forma 

incorreta conforme resolução da ANATEL, sendo a CONTRATADA obrigada a devolver em 

dobro o valor cobrado de forma incorreta no prazo de até 90 (noventa) dias. A contestação de 

débitos explicitados na Nota Fiscal-Fatura de Serviços de Telecomunicações deverá ser 



 
 
 

 

conforme explicitado no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução 

número 316, de 27 de setembro de 2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 – De conformidade com o art. 81 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração do CREFITO4, pelo prazo de até dois anos, 

sem prejuízo das multas e demais cominações legais a licitante que, injustificadamente: 

a) se recusar a receber a Ordem de Fornecimento; 

b) retardar total ou parcialmente a prestação dos serviços; 

c) deixar de manter atualizadas suas condições de habilitação – CRC; 

d) se recusar a cumprir com a proposta a si adjudicada; 

e) falhar ou fraudar a execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

10.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a ampla defesa, a empresa 

fornecedora ficará sujeita às seguintes sanções: 

10.2.1 – advertência (art. 87, inciso I da Lei 8.666/93), que será aplicada sempre por escrito, 

notificando a fornecedora sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção 

das medidas para correção; 

10.2.2 – multa (art. 87, inciso II da Lei 8.666/93) aplicáveis quando do descumprimento 

contratual, conforme percentuais a seguir: 

a) 0,1% (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total da ordem de fornecimento 

(O.F.), por dia de atraso na prestação dos serviços, até o 30º (trigésimo) dia; 

b) 2% (dois por cento) calculado sobre o valor da ordem de fornecimento (O. F.), pelos serviços 

prestados com vícios ou defeitos ocultos, que diminua-lhe o valor ou fora das especificações 

contratadas; 

c) 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da O. F., pelo atraso na prestação dos serviços, 

superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual. 

d) 10% (dez por cento) calculado  sobre o valor total do contrato, na hipótese de a 

CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem 

como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o CREFITO4, em face de menor 

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da 

multa a ser aplicada. 

10.2.2.1- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 

dos pagamentos devidos pelo CREFITO4. Se os valores não forem suficientes, a diferença 

deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção. 

10.2.2.2 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor total estimado do Contrato. 

10.2.3 - suspensão temporária (art. 87, inciso III da Lei 8.666/93), de participar em licitações e 

impedimentos de contratar com a Administração do CREFITO4 pelo prazo de dois anos que 

poderá ser aplicada à empresa licitante que: 

a) for inidônea para contratar com a Administração; 

b) prestar falsa declaração, documento ou cometer fraude fiscal; 

c) prestar os serviços de forma diferentes dos licitados quanto à especificação sem justificativa 

técnica; 

d) retardar a execução do pregão; 

e) solicitar cancelamento de item. 



 
 
 

 

10.2.4 - declaração de inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93) para licitar e contratar 

com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, até que seja promovida sua reabilitação. 

10.2.5 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor total estimado do Contrato. 

10.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

10.4- O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos devidos a Fornecedora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1-Dar-se-á rescisão deste ajuste, independentemente de notificação ou interpelação judicial, 

nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 

11.2-A contratada não poderá ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, a 

terceiro, sob pena de rescisão do mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e 

peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto ao mesmo, como elemento 

impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 

12.2- Integram este Contrato a proposta vencedora e o Edital da Licitação, com seus anexos, que 

o precedeu. 

12.3-Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei 8.666/93, ficam 

reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal. 

12.4-O não cumprimento da legislação trabalhista vigente, quando constatado pelos Órgãos 

competentes, poderá ensejar a rescisão do ajuste, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

cabíveis. 

12.5-Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e municipais. 

12.6-A Contratada deverá comunicar à Contratante toda e qualquer alteração de seus dados 

cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que precedeu este ajuste. 

12.7- Fica eleito o foro da Justiça Federal da Cidade de Belo Horizonte/MG para dirimir as 

eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

12.8- E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que 

também assinaram. 

 

  Belo Horizonte, ______ de ____________________ de 2016. 

 

 

__________________________  

Anderson Luis Coelho 

 Presidente 

________________________________ 

Responsável pela Contratada 

 

                   

      

                                                          

Testemunhas: PARECER JURÍDICO 



 
 
 

 

1)- 

 

2)- 

 

Este documento encontra-se em condições 

legais de ser 

firmado pelas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA 

PRL 83/2015  PREGÃO PRESENCIAL 01/2016  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TEL/FAX: 

E-MAIL:   

 

LOTE I: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100   

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   



 
 
 

 

22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE II: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100   

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   



 
 
 

 

21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE III: 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100   

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
  



 
 
 

 

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE IV 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100   

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
  



 
 
 

 

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE V 

 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100   

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou Unid. 10   



 
 
 

 

superior - para acesso Smartphone 

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

 

LOTE VI 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100   

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   
14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   



 
 
 

 

16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

LOTE VII 

 A B =A*B 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QTDE. 

mensal 

VALOR 

UNITÁRIO(

com 

impostos) 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

(com impostos) 

 R$ 

 

01 Assinatura básica por acesso. Serv. 80   

02 VC1 móvel – fixo. Min. 3000   

03 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora) Min. 3000   

04 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras). Min. 18.000   

05 AD2 Unid. 1.000   

06 DSL2 Serv. 1.000   

07 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa-zero) Serv. 80   

08 Torpedos SMS Serv. 200   

09 Gestão (Controle) via Web Serv. 80   

10 VC 2 – Ligações para mesma operadora Min. 100   

11 VC 2 – Ligações para fixo Min. 200   
12 VC 2 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
13 VC 3 – Ligações para mesma operadora Min. 100   



 
 
 

 

14 VC 3- Ligações para fixo Min. 200   
15 VC 3 – Ligações para outras operadoras Min. 300   
16 Pacote de Dados 10 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

06 
  

17 Valor do MB excedente para pacote de 10 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

10 
  

18 Pacote de Dados 300 MB ou superior - para 

acesso Smartphone 
Serv. 

12 
  

19 Valor do MB excedente para pacote de 300MB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12 
  

20 Pacote de Dados 05 GB ou superior - para acesso 

Smartphone 
Serv. 

12   
21 Valor do MB excedente para pacote de 05 GB ou 

superior - para acesso Smartphone 
Unid. 

12   
22 Serviço de bloqueio de chamadas a cobrar Serv. 80   

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$     
(Soma dos itens     

01-22)    

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 80 (oitenta) ACESSOS DE VOZ.  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 24.000 (vinte e quatro mil) MINUTOS/MÊS! 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma 

operadora, pertencentes ao CREFITO4 deverão ter custo zero.  Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos 

por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

INDICAR LOTE E QUANTIDADE DE CHIPS:  

LOTE I (valor mensal): 

LOTE I (valor anual): 

LOTE II (valor mensal): 

LOTE II (valor anual): 

LOTE III (valor mensal): 

LOTE III (valor anual): 

LOTE IV (valor mensal): 

LOTE IV (valor anual): 

LOTE V (valor mensal): 

LOTE V (valor anual): 

LOTE VI (valor mensal): 

LOTE VI (valor anual): 

LOTE VII (valor mensal): 

LOTE VII (valor anual): 

 

Os chips deverão ser fornecidos sob regime de comodato. 

-Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil a contar 

da prestação do serviço no mês anterior e entrega da respectiva nota fiscal e boleto/fatura, ou 

em data pré-fixada pelo CREFITO4 e a contratada após o dia 10 do mês subsequente ao 

da prestação de serviços, devidamente visada pela unidade solicitante, na Divisão de 

Licitações, acompanhada das certidões negativas atualizadas, certidões estas retiradas de sites 

oficiais pelos funcionários do CREFITO4. 



 
 
 

 

-Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

abertura da mesma. 

LOCAL/DATA:___________________________________________________ 

 

ASSINATURA 

 

Nome completo do Representante Legal da Participante ou de seu Procurador devidamente  

  



 
 
 

 

ANEXO VI - Modelo de Declaração conjunta 

PRL 83/2015    PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

             A empresa............................., com sede à ............................., devidamente inscrita no 

CNPJ n.º ........................... e Inscrição Estadual nº ....................., declara, sob as penas da lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 Declara que cumpre ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 

(Declaração Amiga da Criança). 

 

Declara que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal. 

 

 Declara que tem pleno conhecimento de todo o conteúdo deste edital, cumpre e 

concorda com todos os requisitos e exigências do mesmo. 

 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 

 

(a): ______________________________________________ 

Nome e Número da Identidade do declarante 

                                                             (responsável pela empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO VII 

PRL 83/2015 – Pregão Presencial  01/2016 

 

MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, Inscrição Estadual nº ................, com sede  

(Endereço Completo) através de seu representante legal DECLARA para todos os fins de 

direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que está sob o 

regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

(Local e Data), _________________, ______ de _________________ de ______. 

 

 

 

 

Representante legal da empresa 

(Nome completo, número da RG e assinatura) 

 

 
 
 
 
 
 
 


