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                    EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 299/2019 
 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE, através da Comissão Central Permanente 

de Licitação - COMPEL, constituída pela Portaria nº304/2019, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na 

modalidade PREGÃO, tipo menor preço, por lote, autorizada no processo nº 4578/2015 - 

SEMGE, e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, aprovados pelo 

Parecer Jurídico da RPGMS de nº 525/2019. 

 

 
O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da informação 

- INTERNET, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de acesso e recursos de 

criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do Banco 

do Brasil, sítio www.licitacoes-e.com.br. 

 

 

1. REGÊNCIA LEGAL 

 
1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pela Lei Municipal nº 6.148/02, Lei 

Complementar nº 123/2006, Decretos Municipais nºs 13.724/02 (alterado pelo Dec. 

nº 15.814/2005), 15.611/05 (alterado pelo Dec. nº 20.200/2009), 15.814/05 e 

15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, no 
que couber, na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral das 

Telecomunicações), atualizada, e demais normas estabelecidas pela Agência Nacional 

de Telecomunicações - ANATEL. 

 

2. OBJETO 

 
2.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), para atender aos diversos 

órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município do Salvador, 

conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII, deste Edital. 

 
2.2 Os serviços serão divididos em 3 (três) lotes, nas seguintes modalidades: 

 

- Lote 01 - LOCAL; 

- Lote 02 - LOCAL COM FACILIDADE DE DDR (Discagem Direta a Ramal);  

- Lote 03 - LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI) 

   2.3     A contratação se justifica pela necessidade de integrar e padronizar todos os órgãos 
da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura Municipal do Salvador – 

PMS em uma rede corporativa municipal de telefonia fixa, com alta qualidade de 

serviços prestados. 

      2.4   Com a expectativa de aumento da demanda exigida pelos diversos órgãos da 

Administração Pública Municipal, se faz necessário que o novo Contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa proporcione melhoria nas comunicações 

corporativas da Prefeitura Municipal do Salvador – PMS. 

 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

3.1 Recebimento das propostas a partir das  08:00 horas do dia 22/01/2020. 

3.2 Abertura das propostas                     23/01/2020 às 09:00 horas. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.3 Início da sessão de disputa de preços   23/01/2020 às 10:00 horas. 

3.4 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à conta dos 

recursos consignados ao orçamento dos órgãos demandantes, do presente exercício, 

devidamente ajustadas nas dotações do exercício subsequente, impondo-se sempre 
que seja providenciada a prévia dotação orçamentária e, se cabível, o respectivo pré-

empenho antes da celebração de qualquer contratação a ser efetivada em 

decorrência da presente licitação. 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a 

todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e pertençam ao ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado. 
 

5.2 Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no Art. 

33 da Lei nº 8.666/1993 e aquelas estabelecidas neste Edital. 

 

5.2.1  Nenhuma pessoa jurídica poderá compor mais de um consórcio. 
 

5.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

a) empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 

isoladamente; 
 

b) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 

Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer 

órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 
8.666/93; 

c) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 

8.666/93. 

 

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

 

6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 

mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com 

firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços e praticar 

todos os demais atos e operações no licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 

6.1.1 Os interessados ou seus representantes legais deverão estar credenciados 

perante o Banco do Brasil S/A, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes 
da data de realização do Pregão Eletrônico. 

6.2 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão Eletrônico 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas 

junto às agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País. 

6.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura. 
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6.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.5 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

6.6 Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 

capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar a 

expressão “Empresa de Pequeno Porte” ou sua abreviação “EPP”, à sua firma ou 
denominação, conforme o caso. 

 

6.6.1 Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima 

em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro 

no Sistema junto a qualquer agência do Banco do Brasil S/A. 

6.7   Para as empresas que se apresentem em consórcio: comprovação de compromisso, 
público ou particular, de constituição do consórcio, subscrito pelas empresas 

consorciadas, estabelecendo, com clareza e precisão, o compromisso destas entre si e 

em relação ao objeto da licitação, ou seja, identificando os serviços que caberão a 

cada uma das consorciadas, indicando, ainda, a empresa líder e responsável 

principal pelos atos praticados pelo consórcio, que exercerá a liderança e a 
representação do mesmo perante a Contratante, com poderes inclusive para 

transferir, requerer, receber e dar quitação, bem como, especificando, com clareza e 

precisão, a responsabilidade técnica de cada uma das empresas, em relação ao 

objeto da licitação, após o término do consórcio. 

     

        6.7.1 As empresas consorciadas deverão apresentar os documentos elencados no 
item 11.2.1 - Habilitação Jurídica, deste edital, por parte de cada consorciado. 

 

7. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

7.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer interessado poderá solicitar da Comissão Central Permanente de Licitação 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

7.2 As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser protocolados na 

recepção da COMPEL/GEMAP, sito à Av. Vale dos Barris, nº 125 – Barris, Salvador, 

Bahia, ou encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o endereço 
compel.semge@gmail.com. 

7.3 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 
 

7.4 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação antes da realização da sessão 

pública. 

7.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

7.6 As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

mailto:compel.semge@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.1 Caberá à interessada em participar do Pregão, na forma eletrônica, remeter, no prazo 
estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 

for exigido neste edital, também os seus anexos. 

 

8.2 Caberá à licitante acompanhar no sistema eletrônico do Banco do Brasil, todas as 

fases externas do pregão - da disponibilização até a sua adjudicação, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão. 

8.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e 

lances. 

8.4 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da 
etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o 

recebimento dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.4.1 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos 
participantes. 

 

 

9. ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

9.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e 

aceitação, por parte da licitante, das exigências e condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos. 

9.2 Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital. 

9.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 

referida no item 9.2 sujeitará a licitante às sanções previstas em lei. 

9.3 A proposta deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, mediante a 

opção ”Acesso identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 

observado as datas e horários limites estabelecidos no item 3 deste Edital. 

9.4 A proposta e os lances formulados deverão indicar o preço global, por lote, expresso 

em Real (R$), com no máximo duas casas decimais. 
 

9.5 É vedada a identificação da licitante na proposta eletrônica. 

9.6 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita 

consonância com as especificações e condições de fornecimento previstas no Edital. 

9.7 Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

9.8 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, 

salvo motivo justificado e aceito pelo pregoeiro. 

9.9 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

9.10 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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9.11 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento 

e respectivo horário de registro e valor. 

9.12 O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com 

valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance 
ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 

9.13 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do 

lance aos demais participantes. 

9.14 A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo Pregoeiro, 

mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances.  

9.15 O Sistema registrará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances. 

9.16 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

9.17 Ao final da sessão, o licitante vencedor deverá encaminhar nova planilha de custos, 

com os respectivos valores readequados ao valor ofertado e registrado de menor 

lance. 
9.18  Ao final da sessão o pregoeiro poderá negociar com o licitante mais bem classificado 

com objetivo de obter melhor oferta. 

 

9.19 A proposta final ajustada ao último lance ofertado e a documentação de habilitação 

exigida neste edital deverão ser apresentadas pela licitante detentora da melhor 
oferta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do 

encerramento da etapa de lances, podendo essa comprovação se dar mediante o 
encaminhamento através do e-mail compel.semge@gmail.com, com posterior 

encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas no prazo de 02 (dois) dias. 

 

9.19.1 A proposta e a documentação deverão ser encaminhadas em envelopes 
fechados ou lacrados, indicando na sua parte frontal: 

 

Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 

Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

Vale dos Barris, nº 125, Salvador/BA – CEP 40.070-055 

Pregão Eletrônico nº 299/2019 
 

10. PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida em 

papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e 

inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às 
especificações contidas neste Edital, assinada na última folha e rubricada nas 

demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela 

constando, obrigatoriamente: 

 

a) Razão Social da licitante, CNPJ, endereço, CEP, telefone/e-mail e pessoa de 

contato; 
 

mailto:compel.semge@gmail.com
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b) Preço de acordo com os praticados no mercado, expresso em algarismo e por 
extenso (total), em moeda corrente nacional (R$), atualizado conforme lance 

eventualmente oferecido. Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o 

expresso por extenso, será levado em conta este último; 
 

c) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

fixada para início da sessão pública, sendo facultado aos proponentes estender 
tal validade por prazo superior; 

10.2 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos 

os documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele contidas e 

nos seus anexos. 

10.3 Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado 
no Pregão, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, 

considerar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

10.4 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 

despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: 

tributos, emolumentos, encargos, contribuições fiscais e parafiscais, fretes, 

seguros, bem como todos os custos que venham a incidir sobre o objeto da 
contratação, ficando esclarecido que a Administração não admitirá qualquer 

alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços 

ofertados. 

10.5 A licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 

custos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 

preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

10.6 Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 12 meses, previsto no item 16.6 

deste Edital, podendo ser revistos a qualquer tempo, se for o caso de desequilíbrio 

econômico e financeiro, na forma da lei. 

11. HABILITAÇÃO 

11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à 

exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser 

apresentados conforme definido neste Edital, em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o 

Pregão, à vista dos originais, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não 
sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos neste Edital. 
 

11.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 
 

11.2.1 Habilitação Jurídica 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato Social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e sociedades 

simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 
 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples (antiga 

sociedade civil), acompanhada de prova de Diretoria em exercício; 
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

 

11.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, bem como a regularidade com as Fazendas 

Estadual e Municipal da sede da licitante; 
 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND; 
 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante apresentação de Certificado de Regularidade de 

Situação – CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011) 

 
11.2.3 Qualificação Técnica 

 

a) A PROPONENTE deverá apresentar, pelo menos, 01 (um) atestado de 

capacidade técnica, emitido por empresa de direito público ou privado, 

comprovando que instalou, configurou e prestou manutenção durante a 

vigência contratual, com características semelhantes ao especificado no 

Termo de Referência (ANEXO VII). Todos os atestados deverão estar 

registrados no CREA, em nome da LICITANTE e/ou responsável técnico 
da mesma, e deverão ser apresentados juntamente com as respectivas 

CAT (Certidão de Acervo Técnico) e ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica). Tais comprovações poderão ser feitas através de atestados 

distintos, os quais deverão estar registrados no CREA. 

 
b) A PROPONENTE deverá apresentar Ato de Autorização para prestação 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) que atenda a região da 

Sede da CONTRATANTE, expedido pela Agencia Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL. 

 

c) A PROPONENTE deverá possuir em seu quadro de funcionários 
Engenheiro Eletricista para supervisionar a execução dos serviços 

contratados. Este vínculo deverá ser comprovado através de guia de 

FGTS ou contrato de prestação de serviços com firma reconhecida. No 

caso de sócio, a comprovação deverá ser através de Contrato Social. 

Esta comprovação poderá ser apresentada previamente na fase da 
licitação ou na fase de assinatura do Contrato.  

 

d) A PROPONENTE deverá apresentar o registro da empresa e do 

engenheiro junto ao CREA. O engenheiro deverá estar como responsável 

técnico da empresa, comprovado através de certidão do CREA. A 

comprovação do responsável técnico poderá ser apresentada 
previamente na fase da licitação ou na fase de assinatura do Contrato. 
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e) Será permitida a subcontratação de terceiros para prestação dos 
serviços objeto do termo de referência. Neste caso, a SUBCONTRATADA 

deverá comprovar capacidade técnica para executar a parcela do objeto 

que lhe será imputada. A contratada deverá apresentar documentação 

da subcontratada com respectiva carta de solidariedade para 

atendimento ao escopo da subcontratação. 
 

f) A não apresentação ou comprovação de quaisquer documentos de 

qualificação técnica solicitados no Termo de Referência (ANEXO VII), 

automaticamente inabilitará a LICITANTE. 

 

g) Os documentos referentes à qualificação técnica de cada empresa 
participante em consórcio, deverão ser referentes às funções por si 

assumidas no compromisso de constituição de consórcio, 

independentemente de os serviços terem sido executados pela matriz ou 

por uma de suas filiais. 

 
11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta. 

a1) O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo 

de abertura e de encerramento extraídos do livro Diário, 

devidamente registrado na Junta Comercial. 

a2) Para Sociedade Anônima e outras Companhias obrigadas à 

publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, c/c a Lei nº 

11.638/2007, cópias da publicação de: 
 

I. Balanço patrimonial; 

II. Demonstração do resultado do exercício; 

III. Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 

V. Notas explicativas do balanço. 

 

b)   A licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido não inferior 
a 10% (dez por cento) do valor total indicado na proposta apresentada 

para o lote pertinente, admitida a atualização para a data da 

apresentação da proposta através de índices oficiais. Caso seja de 

interesse da licitante concorrer a 2 ou mais lotes, o patrimônio a ser 

comprovado não poderá ser inferior à soma dos valores exigidos para 
cada lote). 

 

b1) Para as empresas que se apresentem em consórcio, será permitida a 

somatória dos valores dos capitais sociais ou de patrimônio líquido, 

para o atendimento da exigência do item 11.2.4 alínea “c”. 

 
c) Certidão negativa de concordata, falência ou recuperação judicial ou 

extrajudicial, ou execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

11.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, 

devidamente identificado, de cumprimento do disposto no Inc.XXXIII do art. 

7º da Constituição. 
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11.3 A empresa licitante que ainda não tenha completado seu primeiro ano de exercício 
fiscal, terá sua capacidade econômico-financeira comprovada por meio da 

apresentação do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial. 

 

11.4 A licitante provisoriamente vencedora em um lote, que estiver concorrendo em 

outro lote, ficará obrigada a comprovar os requisitos de habilitação 
cumulativamente, isto é, somando as exigências do lote em que venceu às do lote 

em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

11.5 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios e, inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição. 
 

11.6 A documentação relativa aos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.4 poderá ser 

substituída pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria 

Municipal de Gestão – SEMGE/PMS, sendo necessário que os mesmos se 

encontrem listados no CRC e dentro dos respectivos prazos de validade. Caso 
contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-los na forma prevista no subitem 

9.18. 

 

11.6.1 Em caso de apresentação do CRC/SEMGE, a licitante deverá, 

obrigatoriamente, firmar declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação. 
 

11.6.2 Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará 

condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como à 
validade dos documentos cadastrais, por meio de consulta “on-line” ao 

Sistema de Cadastro Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas do Município 

do Salvador. 
 

11.7 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua 

autenticidade. 

12. OUTROS DOCUMENTOS 

 

12.1 Os documentos a seguir mencionados, deverão ser apresentados pela licitante 
juntamente com os demais documentos exigidos neste instrumento, e 

encaminhados para o Pregoeiro conforme dispõe o subitem 9.18 e 9.18.1 deste 

Edital. 

 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

(Para as empresas que apresentarem o CRC/SEPLAG). (Anexo IV) 
 

b) Declaração de elaboração independente de proposta; (Anexo III) 
 

c) Dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes específicos para 

assinar o contrato, conforme modelo anexo a este Edital; (Anexo V) 

 

d) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa 

responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, 

obrigatoriamente fixadas neste edital. 
 

d1) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira, observada a parte final do disposto 

na alínea d) do subitem 12.1 deste Edital. 
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12.2 No caso de consórcio, cada empresa integrante do mesmo deverá apresentar, 
individualmente, sem prejuízo do compromisso mencionado na alínea d) do 

subitem 12.1, a documentação contida no item 11 deste Edital. 

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

13.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 

sagrando-se vencedora a licitante que apresentar a proposta em conformidade com 
este Edital e ofertar o menor preço global, por lote, observado o prazo para 

fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital. 

13.2 Para fins deste certame, considerar-se-á como preço global o valor correspondente 

ao somatório dos itens que compõem o lote. 

13.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital. O Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

13.4 Serão desclassificadas as propostas que: 

I não atenderem as condições e exigências deste Edital; 

II consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim considerados 

aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto 

do contrato; 

III estejam incompletas ou divergentes do quanto especificado neste Edital e seus 

anexos. 
IV não contemplem todos os itens pertencentes ao lote. A desclassificação da 

proponente ocorrerá apenas no lote prejudicado. 

13.5 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos na 

presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

edital, serão desclassificadas e/ou inabilitadas, cabendo ao Pregoeiro examinar a 
oferta e aceitabilidade da proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências 

editalícias. 

 

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, oportunidade em 

que deverá expressar a síntese imediata de suas razões, sendo-lhe concedido o 

prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

14.1.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. 

 

14.1.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá 

manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento. 

 
14.1.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 14.1 fará deserto o 

recurso. 

 

14.1.4 A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas 

razões, ensejará a preclusão do direito de recorrer. 
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14.2 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

14.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, 

sendo este restrito ao lote objeto das razões oferecidas. 

14.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

14.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, 

protocolados no endereço citado no subitem 9.19.1, o qual deverá receber, 

examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua 

pertinência. 

15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 

que não houver recurso. 

15.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 

pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

16. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente será convocada a licitante 

vencedora para assinar o contrato no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 
convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado, aceito pela SEMGE. 

 

16.2 Em se tratando de consórcio, a licitante vencedora fica obrigada a promover, antes 

da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 
compromisso referido no subitem 11.2.1, alínea “d” deste instrumento. 

 

16.3 No ato da contratação a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o representante a 

assinar o contrato em nome da empresa. 

16.5 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a 

convocação no prazo mencionado no item anterior ou estando as mesmas em 

situação irregular, na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal nº 6.148/2002, 

convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinar o 

contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 

examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências 
editalícias. 

16.6 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério 

da contratante e concordância da contratada, por iguais e sucessivos períodos, se 

atendidos os interesses dos contratantes, na forma prevista no inciso II do art. 57 

da Lei 8.666/93. 

 

16.7 A licitante obriga-se a aceitar quando solicitado pela Administração nas mesmas 

condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços licitados e as supressões 
resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas a atender a 

superveniência do interesse público. 
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16.8 No prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a licitante contratada 
deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar 

por uma das modalidades previstas no art. 56, parágrafo 1º, incisos I, II e III da Lei 

8.666/93. 
 

16.10 Será permitida a subcontratação de terceiros para prestação dos serviços, nas 

condições fixadas no termo de referência. 

16.11 As demais disposições estão previstas na minuta do Contrato, anexa a este Edital, 

do qual faz parte integrante independente de transcrição. 

17. PAGAMENTO 

 

17.1 O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, exclusivamente por crédito 

em conta corrente especificada pelo credor na instituição financeira determinada no 

Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013 (arts. 1º a 4º), com observância 

das exceções ali previstas (art. 5º, parágrafo único), no prazo de até 20 (vinte) dias 
úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal em conformidade com a legislação 

vigente, devidamente atestada pela unidade competente. 
 

17.2 No valor pago pela contratante estão incluídas todas as despesas da contratada, 
necessárias à execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional ao 

estipulado no contrato.  
 

17.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será 

devida atualização financeira. 
 

17.4 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou 

em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a contratada tome as 

providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de 

pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 
 

17.5 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá 

direito a multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso. 

17.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de sanção ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

 

18. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

18.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento 

de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto 

Municipal nº 15.984/05, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 

4.484/92, no que couber, sem prejuízo das demais cominações legais. 

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1 Ao participar desta licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da 

inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou 

indiretamente. 

 

19.2 O valor anual estimado da presente licitação é de R$ 21.446.391,48 (vinte e um 
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e 
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quarenta e oito centavos), considerado valor máximo admissível para a 
contratação, sendo: 

 

Lote 01 R$ 7.104.680,04 (sete milhões, cento e quatro mil reais e seiscentos e 
oitenta reais e quatro centavos). 

Lote 02 R$ 14.231.705,52 (quatorze milhões, duzentos e trinta e um mil, 

setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).  

Lote 03 R$ 110.005,92 (cento e dez mil, cinco reais e noventa e dois centavos). 

 

19.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Secretaria Municipal de Gestão revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público derivadas de fato superveniente, comprovado ou anulá-lo por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 
19.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da 

documentação. 

 
19.4.1 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 
 

19.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

19.6 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

19.7 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, 
telefone e e-mail, bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, 

dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 
 

19.8 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 

de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

19.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na SEMGE/PMS, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 
 

19.10 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados após os 

respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, nem 

recursos enviados via e-mail. 
 

19.11 No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização 

do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

19.12 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão 
da COMPEL, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada no Vale dos Barris, nº 
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125 - Barris, Salvador/BA, mediante prévio agendamento através do e-mail 
compel.semge@gmail.com. 

 

19.13 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Central 

Permanente de Licitação com base nas normas vigentes. 
 

19.14 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, 

para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste Edital, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

20. ANEXOS DO EDITAL 
 

- Anexo I Proposta Comercial; 
- Anexo II Declaração de Atendimento ao inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição; 

- Anexo III Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

- Anexo IV Declaração de inexistência de fato superveniente; 

- Anexo V Dados para Assinatura do Contrato; 

- Anexo VI Minuta do Contrato; 

- Anexo VII Termo de Referência. 

Salvador, 06 de Janeiro de 2020. 

 

Nailton Nunes França 

Pregoeiro 

 
Amauri Guimarães Pires 

Presidente 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 299/2019 
 

ANEXO I 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2014 - SEMGE PROCESSO Nº 2627/2013 - SEMGE 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

CONTATO (NOME): 

TEL/FAX: E-MAIL 

CNPJ: 

 
LOTE 01 

 
STFC LOCAL – TERMINAIS INDIVIDUAIS 

 

TIPO DE 
TELEFONE OU 

REDE DE DESTINO 
 
 

HORÁRIO 
DAS 

CHAMADAS 
 
 

TRÁFEGO MENSAL 
ESTIMADO (MINUTOS) 

 
 
 

EQUIVALENTE 
DE TARIFAÇÃO 
ADOTADO PELA 

OPERADORA 
 
 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 
 
 
 

SUBTOTAL 
(R$) 

 
 
 

FIXO 07:00 às 20:00 744.000    

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (F1) (APÓS DESCONTO) R$  

MÓVEL 07:00 às 20:00 324.000    

SUBTOTAL TRÁFEGO MÓVEL (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO MÓVEL (M1) (APÓS DESCONTO) R$  

TOTAL TRÁFEGOS (T1) = F1 +M1 R$  

ITENS DE ASSINATURA MENSAL 

QUANTIDADE 

 
 
 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(MENSAL) 
 
 

PREÇO 

TOTAL 

(MENSAL) 
 
 

ASSINATURA MENSAL DOS TERMINAIS INDIVIDUAIS (PABX 
VIRTUAL) 

2.150   

SUBTOTAL ASSINATURA (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL ASSINATURA (A1.1) (APÓS DESCONTO) R$  

ASSINATURA MENSAL DE TRONCO ANALÓGICOS PARA 
PABX 

350   

SUBTOTAL ASSINATURA (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL ASSINATURA (A1.2) (APÓS DESCONTO) R$  
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ASSINATURA MENSAL DE ACESSO DE BANDA LARGA (02 
MBPS) 

20 

SUBTOTAL ASSINATURA (ANTES DO DESCONTO) R$ 

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL ASSINATURA (A1.3) (APÓS DESCONTO) R$ 

TOTAL ASSINATURAS (A1) = A1.1 +A1.2 +A1.3 R$  

ITENS EVENTUAIS * 

 
QUANTIDADE 

 
 

PREÇO 
UNITÁRIO 

 
 

PREÇO 
TOTAL 

 
 

INSTALAÇÃO DE TERMINAL INDIVIDUAL (PABX VIRTUAL) 2.150   

SUBTOTAL ITEM EVENTUAL (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL ITEM EVENTUAL (E1.1) (APÓS DESCONTO) R$  

INSTALAÇÃO DE TRONCO ANALÓGICO PARA PABX 350   

SUBTOTAL ITEM EVENTUAL (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL ITEM EVENTUAL (E1.2) (APÓS DESCONTO) R$  

INSTALAÇÃO DE ACESSO DE BANDA LARGA (02 MBPS) 20   

SUBTOTAL ITEM EVENTUAL (ANTES DOS DESCONTO) R$ 

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO(%)  

SUBTOTAL ITEM EVENTUAL (E1.3) (APÓS DESCONTO) R$ 

TOTAL ITENS EVENTUAIS (E1) = E1.1 + E1.2+ E1.3 R$  

TOTAL GERAL DO LOTE 01 = 12 x (T1 + A1) + E1 R$  

VALOR GLOBAL DO LOTE 01 POR EXTENSO: 

 Caso a atual fornecedora dos serviços seja a vencedora deste certame, os valores ٭

registrados de instalação só se aplicarão para novas instalações. 

 
LOTE 02 

 
STFC LOCAL COM FACILIDADE DE DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL) 

 

TIPO DE TELEFONE OU REDE DE 
DESTINO 

HORÁRIO 
DAS 

CHAMADAS 

TRÁFEGO 
MENSAL EM 

MINUTOS 
TARIFÁVEIS 

 
(A) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 
 

(B) 

SUBTOTAL 
(R$) 

 
 

(C = A x B) 

FIXO 7:00 às 22:00 792.000   

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO DDR FIXO (F2) (APÓS DESCONTO) R$  

MÓVEL 7:00 às 22:00 408.000   

SUBTOTAL TRÁFEGO DDR MÓVEL (ANTES DO DESCONTO) R$  
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PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO MÓVEL (M2) (APÓS DESCONTO) R$  

TOTAL TRÁFEGOS DDR (T2) = F2 + M2.1 R$  

SERVIÇO 0800 

TIPO DE TELEFONE OU REDE DE 
ORIGEM 

HORARIO 
DAS 
CHAMADAS 

TRÁFEGO 
MENSAL EM 

MINUTOS 
TARIFÁVEIS 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

SUBTOTAL 
(R$) 

FIXO - LOCAL 
00:00 às 

23:59 
300.000   

SUBTOTAL TRÁFEGO 0800 FIXO (ANTES DO DESCONTO) R$ 

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO 0800 FIXO (M2.2) APÓS DESCONTO R$ 

MÓVEL - LOCAL 
00:00 às 

23:59 
900.000   

SUBTOTAL TRÁFEGO 0800 MÓVEL (ANTES DO DESCONTOS)  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO 0800 MÓVEL (M2.2) (APÓS DESCONTO) R$ 

TOTAL TRÁFEGOS 0800 (T2.2) = F2.2+M2.2 R$ 

TOTAL TRÁFEGOS (T2) = T2.1 + T2.2 R$ 

ITENS DE ASSINATURA MENSAL QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

Assinatura Mensal dos Troncos Digitais 
(Feixes E1) 

130   

Serviço 0800 03   

SUBTOTAL ASSINATURA (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL ASSINATURA (A2.1) (APÓS DESCONTO) R$  

Assinatura Mensal da Faixa de Numeração DDR 
(Em blocos de 50 ramais) 

260   

SUBTOTAL ASSINATURA (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL ASSINATURA (A2.2) (APÓS DESCONTO) R$  

TOTAL ASSINATURAS (A2) = A2.1 + A2.2 R$  

ITEM EVENTUAL * QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

Instalação dos Troncos Digitais (Taxa Única) 130   

SUBTOTAL ITEM EVENTUAL (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL ITEM EVENTUAL (E2) (APÓS DESCONTO) R$  

TOTAL GERAL DO LOTE 02 = 12 x (T2 + A2) + E2 R$  

VALOR GLOBAL DO LOTE 02 POR EXTENSO: 
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* Caso a atual fornecedora dos serviços seja a vencedora deste certame, os valores registrados 
de instalação só se aplicarão para novas instalações. 

 
LOTE 03 

 
LONGA DISTÂNCIA – NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

LONGA DISTÂNCIA NACIONAL 

TIPO DE 
TELEFONE OU 

REDE DE 
DESTINO 

TARIFA 

LOCALIDADE OU 
ÁREA DE 

DESTINO DAS 
CHAMADAS 

QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 

MINUTOS MENSAIS 
(A) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

 
(B) 

SUB-TOTAL 
(R$) 

 
(C = A x B) 

Fixo 

Normal 
Intra-regional 2.400   

Inter-regional 7.680   

Reduzida 
Intra-regional 60   

Inter-regional 120   

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (F3.N) (APÓS DESCONTO) R$  

Móvel 

Normal 
VC2 3.720   

VC3 2.760   

Reduzida 
VC2 360   

VC3 120   

SUBTOTAL TRÁFEGO MÓVEL (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO MÓVEL (M3.N) (APÓS DESCONTO) R$  

TOTAL TRÁFEGO LDN (N) (APÓS OS DESCONTOS) = F3.N + M3.N R$  

LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL 

TIPO DE 
TELEFONE OU 

REDE DE 
DESTINO 

TARIFA 
LOCALIDADE OU 
PAÍS DE DESTINO 
DAS CHAMADAS 

QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 

MINUTOS MENSAIS 
(A) 

PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

 
(B) 

SUB-TOTAL 
(R$) 

 
(C=A x B) 

Fixo Normal 

EUA 60   

Argentina, Chile, 
Paraguai e Uruguai 

24   

Demais países das 
Américas 

24   

Europa 60   

África, Ásia e 
Oceania 

24   
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* As Tarifas devem incluir todos os impostos incidentes sobre os serviços 

 
 

_______________________     ___________________________________ 
Local e data                                                Assinatura e carimbo da empresa 

 
 

OBS.: Para a correta elaboração da proposta de preços, a licitante deverá examinar todos os 

documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos seus 
anexos, em especial o Termo de Referência – Anexo VII deste Edital. 

 

O Perfil de Tráfego indicado não se constitui em compromisso futuro para a contratante, 

servindo somente como subsídio à licitante nas formulações das propostas de preços. 

 

Fixo Reduzida 

EUA 12   

Argentina, Chile, 

Paraguai e Uruguai 
12   

Demais países das 
Américas 

12   

Europa 12   

África, Ásia e 
Oceania 

12   

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (F3.I) (APÓS DESCONTO) R$  

Móvel 

Normal 

EUA 12   

Argentina, Chile, 
Paraguai e Uruguai 

12   

Demais países das 
Américas 

12   

Europa 12   

África, Ásia e 
Oceania 

12   

Reduzida 

EUA 6   

Argentina, Chile, 

Paraguai e Uruguai 
6   

Demais países das 
Américas 

6   

Europa 6   

África, Ásia e 
Oceania 

6   

TOTAL TRÁFEGO MÓVEL (ANTES DO DESCONTO) R$  

PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO (%)  

TOTAL TRÁFEGO MÓVEL (M3.I) (APÓS DESCONTO) R$  

TOTAL TRÁFEGO LDI (I) (APÓS OS DESCONTOS) = F3.I + M3.I R$  

TOTAL GERAL (APÓS OS DESCONTOS) = 12 x (N + I) R$  

VALOR GLOBAL DO LOTE 03 POR EXTENSO: 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 299/2019 
 

 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA 
CONSTITUIÇÃO 

 

 
 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 

n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 
 

Salvador, ______ de _________________________ de _____. 

 

 

 

 
 

 

Licitante interessado 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 299/2019 
 
 

ANEXO III 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 

(Identificação da Licitação) 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para 

fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), 

declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 
 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar 

ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 
 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de ____. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
 

Observações: 

 

Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 299/2019 
 
 

ANEXO IV 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº 

________, sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

      Local e data 

 
      Nome e identificação do declarante 

 

 

 

 

 

OBS: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 299/2019 
 
 
 

ANEXO V 
 
 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

 

 
NOME -  

 

N.º DE IDENTIDADE -  

 

ÓRGÃO EMISSOR -  

 

CPF -  

 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -  

 
 

 

 

 

 

 

Salvador, _____ de _________________ de ____. 
 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 
 

 

 

 

OBS.:  Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 299/2019 
 
 

ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE, 

com sede no Vale dos Barris, n.º 125, nesta Capital, Inscrita no CNPJ/MF n.º 
13.927.801/0003-00, neste ato representada pelo Sr. Secretário, Dr. XXXXXXXXXXX, 

nomeado por Decreto Simples, publicado no DOM em XX/XX/XXXX, e em conformidade com 

as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto Simples, publicado no DOM em 

XX/XX/XXXX doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ. sob n.º XXXXXXXXX, neste ato 

representada pelo Sr. XXXXXXXXX, RG nº XXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXX, RG n.º 

XXXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, têm entre si acordados os termos deste contrato, cuja 

celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. XXXX do processo administrativo 

nº 2627/2013 - SEMGE, sujeitando-se as partes às Leis nº 8.666/93, atualizada, Lei 

Municipal nº 4.484/92, esta no que couber, e demais normas aplicáveis, mediante as 
cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 

independentemente de transcrição, os documentos: 

 

a) Edital de Pregão Eletrônico – SEMGE n.º ___ /__, ____ de ______________ de ____. 

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA em ____/____/____. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade (indicar 

lote(s), para atender aos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 

do Município do Salvador, conforme especificações constantes no Termo de Referência - 

Anexo VII do Edital. 

 
1.2 A contratação se justifica pela necessidade de integrar e padronizar todos os órgãos da 

Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura Municipal do Salvador – PMS em 

uma rede corporativa municipal de telefonia fixa, com alta qualidade de serviços 

prestados. 
 

1.3. Com a expectativa de aumento da demanda exigida pelos diversos órgãos da 

Administração Pública Municipal, se faz necessário que o novo Contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa proporcione melhoria nas comunicações corporativas da 

Prefeitura Municipal do Salvador – PMS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1 O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada 

por preço global. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E VIGÊNCIA 
 

3.1 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da 

contratante e concordância da contratada, se atendidos os interesses da Administração 

Municipal, até o limite máximo previsto no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à conta dos recursos 

consignados ao orçamento dos órgãos abaixo indicados, do presente exercício, 

devidamente ajustadas nas dotações do exercício subsequente, impondo-se sempre que 
seja providenciada a prévia dotação orçamentária e, se cabível, o respectivo pré-empenho 

antes da celebração de qualquer contratação a ser efetivada em decorrência da presente 

licitação: 

 
 

ÓRGÃO 
 

 
SUBAÇÃO 

 
ELEMENTO DE 

DESPESA 

 
FONTE 

ARSAL 250428 33.90.39 0.1.00 

CASA CIVIL 250100 33.90.39 0.1.00 

CODESAL 250134 33.90.39 0.1.00 

COGEL 250102 33.90.39 0.1.00 

DESAL 250104 33.90.39 0.1.00 

FCM 250402 33.90.39 0.1.00 

FGM 250133 33.90.39 0.1.00 

FMLF 250124 33.90.39 0.1.00 

GABP 250127 33.90.39 0.1.00 

GABVP 250417 33.90.39 0.1.00 

GCM 250115 33.90.39 0.1.00 

LIMPURB 250110 33.90.39 0.1.00 

PGMS 250404 33.90.39 0.1.00 

SALTUR 250121 33.90.39 0.1.00 

SECIS 250105 33.90.39 0.1.00 

SEINFRA 250125 33.90.39 0.1.00 

SEMTEL 232400 33.90.39 0.1.00 

SEFAZ 250108 33.90.39 0.1.00 

SEMAN 250103 33.90.39 0.1.00 

FUMPRES/SEMGE 257700 33.90.39 0.2.34 

SEMGE 250425 33.90.39 0.1.00 

SEMOB 250122 33.90.39 0.1.00 

SEMOP 250128 33.90.39 0.1.00 

SEMPS 250119 33.90.39 0.1.00 

SMED 
243600 
243500 

33.90.39 0.1.01 

SMS 233900 33.90.39 0.1.00 

SPMJ 250116 33.90.39 0.1.00 

SEDUR 250132 33.90.39 0.1.00 

SEMUR 250107 33.90.39 0.1.00 

SUCOP 250130 33.90.39 0.1.00 

TRANSALVADOR 
250123 33.90.39 0.1.00 

0.2.50 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 

5.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, será convocada a licitante vencedora 

para assinar o Contrato no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da convocação. Este 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela CONTRATANTE. 
 

5.2 O prazo de início da execução dos serviços contemplados nesta licitação será de 15 
(quinze) dias e o de conclusão de 90 (noventa) dias úteis, após assinatura do Contrato. 

5.3    A CONTRATADA terá o prazo máximo de 07 (sete) dias para atendimento às solicitações 
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da CONTRATANTE para instalação de itens do Lote 01. 

5.4 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para atendimento a 

novas solicitações da CONTRATANTE para instalação de itens do Lote 02, não previstos 

inicialmente no Anexo B. 

5.5 As solicitações da CONTRATANTE para mudança de endereço de itens do Lote 01 deverão 
ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

 

5.6 As solicitações da CONTRATANTE para mudança de endereço de itens do Lote 02 deverão 

ser atendidas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

6.1 A CONTRATADA deverá customizar o faturamento dos serviços contratados de acordo 

com as necessidades da CONTRATANTE, adequando-o à estrutura organizacional da 
CONTRATANTE e dos órgãos aderentes, sempre no padrão FEBRABAN, desde que em 

conformidade com a regulamentação da ANATEL. 

 

6.2 A CONTRATADA emitirá as Contas de Prestação de Serviço (CPS) devidamente 

detalhadas e separadas por secretaria autarquia, fundação, empresa ou qualquer outra 

unidade municipal usuária do serviço. 
 

6.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que forem cumpridas, caso em que não será devida 

atualização financeira. 
 

6.4 Havendo erro no documento de cobrança ou descumprimento das condições pactuadas, 

no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 

adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito 

de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida, sem ônus para 

o Município do Salvador. 
 

6.5 A CONTRATADA deverá enviar a fatura com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em 

relação à data do seu vencimento, para que o gestor de cada órgão ou entidade possa 

realizar o devido processamento, apondo seu aceite em caso de conformidade, para 

viabilizar o respectivo pagamento. 

 
6.6 A CONTRATADA deverá fornecer, de modo gratuito, conta detalhada por CNPJ de cada 

entidade contratante, especificando os serviços cobrados por terminal, com a indicação 

de todas as ligações efetuadas, números chamados, tempo de ligação, data e horário do 

início e término das ligações e período de faturamento na conta, entre outros, de modo a 

permitir a gestão corporativa. 
 

6.7 Deverá, também, disponibilizar mensalmente à SEMGE, em atenção à Subcoordenadoria 

Central de Gestão de Serviços – GSER, em mídia ou através de acesso WEB, com login e 

senha, todo o detalhamento analítico do tráfego de voz e valor faturado de pagamento por 

cada entidade, de forma que possa ser identificado o perfil de utilização, discriminando o 

total de minutos para as ligações Fixo – Fixo, Fixo – Móvel, LDN e LDI e demais tarifas 
cobradas, incluindo a assinatura mensal. 

 

6.8 Os serviços não previstos na(s) proposta(s) de preços, não poderão ser faturados e 

cobrados em hipótese alguma, desde que sejam expressamente solicitados pela 

CONTRATANTE e passíveis de bloqueio ou desativação pela CONTRATADA. 
 

6.9 Para a formação e expansão da rede corporativa de telefonia fixa não haverá cobrança de 

habilitação em quaisquer circunstâncias. 
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6.10 O faturamento será efetuado na data a ser acordada entre as partes, devendo na Nota 
Fiscal de Prestação de Serviços constar o número do instrumento contratual. 

 

6.11 Caso a CONTRATANTE conteste valores da fatura de serviços, a cobrança da parcela 

impugnada será suspensa e deverá ser pago imediatamente o valor da parte 

incontroversa. 
 

6.12 A procedência da impugnação da parcela deverá ser verificada pela CONTRATADA, no 

prazo de 30 (trinta) dias após a contestação da CONTRATANTE. Constatado o acerto da 

fatura, a parcela, cuja cobrança tenha sido suspensa, torna-se exigível de imediato sem 

custo financeiro para a CONTRATANTE. 

 
6.13 A CONTRATANTE poderá contestar o valor da fatura após efetuado o pagamento, no 

prazo de até 90 (noventa) dias da data do respectivo vencimento. Caso seja procedente a 

contestação, a CONTRATADA devolverá à CONTRATANTE o valor cobrado indevidamente. 

 

6.14 A CONTRATANTE poderá, através do presente contrato, solicitar aditamento, por escrito, 
para alteração nominal da fatura para outro órgão do Município do Salvador, 

descentralizando o pagamento, porém vinculando-o à dotação orçamentária da entidade 

correspondente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.7 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste 

contrato, já acrescido de todas as despesas (tributos, emolumentos, encargos, 

contribuições fiscais e parafiscais, bem como todos os custos que venham a incidir sobre 

o objeto da contratação), os valores estimativos abaixo: 
 

Valor anual estimado R$ ____________  (_____________) 

Valor mensal estimado R$ ___________ (_____________) 

Valor total da instalação dos terminais individuais R$ _______ (____) (Lote 01) 

Valor total da instalação dos troncos Digitais R$ ________ (_______) (Lote 02) 

 
7.8 O pagamento à contratada será efetuado, exclusivamente por crédito em conta corrente 

especificada pelo credor na instituição financeira determinada no Decreto Municipal nº 

23.856 de 03 de abril de 2013 (arts. 1º a 4º), com observância das exceções ali previstas 

(art. 5º, parágrafo único), no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da apresentação da 

Nota Fiscal /Fatura em conformidade com a legislação vigente, devidamente atestada 
pela unidade competente.. 

 

7.9 No valor pago pela contratante estão incluídas todas as despesas da contratada, 

necessárias à execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional ao 

estipulado no contrato.  

 
7.10 A CONTRATANTE poderá sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que 

ocorrerem irregularidades na prestação dos serviços ou no documento de cobrança. 

 

7.11 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito a 

multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso. 
 

7.12 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de sanção ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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8.1 A CONTRATADA deverá fornecer todas as condições para o funcionamento dos acessos 
das Centrais Privadas de Comutação Telefônica (CPCT) da CONTRATANTE às Centrais 

Telefônicas Públicas. 

 

I. A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, deverá providenciar informações 

através de mensagem gravada sobre quaisquer alterações de telefones que 
porventura venham a ocorrer em números de código de acesso disponibilizados pela 

mesma, ficando a seu encargo informar as alterações dos números telefônicos, caso 

a mesma não seja contemplada como vencedora do presente certame licitatório, sem 

que ocorra ônus adicionais para a CONTRATANTE; 

II.  Para o caso de mudança de Operadora, devem ser observados os dispostos nos Art. 

17 do Plano Geral de Outorgas e Art. 151, parágrafo único, da Lei Geral das 
Telecomunicações Brasileiras, bem como o Art.27, capítulo VIII, do Plano Geral de 

Metas e Qualidade, anexo à Resolução nº 30, de 29/06/1998 e a Portaria 

MPGO/SLTI nº 1, de 06/08/2002. 

 

III. No caso da mudança de Operadora fica estabelecido o prazo de 03 (três) meses para 
que todos os acessos do LOTE 01 e do LOTE 02 sejam implementados conforme 

especificado no Termo de Referência. O não atendimento deste prazo implicará nas 

penalidades previstas;  
 

IV. A CONTRATADA deverá disponibilizar códigos de acesso aos serviços de utilidade 

pública e aos serviços de apoio ao serviço telefônico fixo comutado, em conformidade 

com o Ato ANATEL nº 43.151, de 13 de março de 2004. 

 

8.2   Os serviços acima descritos nos itens I, II, III e IV não deverão gerar ônus adicionais 
para a CONTRATANTE. 

 

8.3 Estar apta a proceder a novas instalações de circuitos digitais e outros serviços 

telefônicos que porventura sejam solicitados, desde que exista viabilidade técnica e 

econômica ou através de aditivo contratual para atendimento a demandas específicas. 

 
8.4 Todos os serviços de instalação deverão ser realizados sem prejuízo às atividades da 

CONTRATANTE, podendo, com a prévia autorização, serem realizados nos finais de 

semana e/ou fora do horário de expediente normal. 

 

8.5  Os testes de funcionamento dos serviços serão previamente agendados com a 
CONTRATANTE. 

 

8.6   Quaisquer despesas com serviços relacionados aos acessos das Centrais Privadas de 

Comutação Telefônica (CPCT) da CONTRATANTE com as respectivas Centrais 

Telefônicas Públicas serão de responsabilidade da CONTRATADA 

 
8.7   Deverão ser mantidas todas as facilidades existentes nos Sistemas de Telefonia do 

Município do Salvador, tais como: possibilidade de conexão de todos os números DDR 

com fax, transmissão de dados e aquelas inerentes aos equipamentos de PABX. 

 

8.8 Participar de reuniões de gerenciamento e fiscalização do Contrato, definidas pela 
CONTRATANTE, após a assinatura do Contrato, durante a sua vigência e nas eventuais 

renovações/repactuações, objetivando apresentação e formalização dos Representantes 

da CONTRATANTE e dos prepostos da CONTRATADA, bem como a definição do fluxo de 

informações, relatórios, ferramentas e demais aspectos do Contrato. Essas reuniões 

deverão ser registradas em ata pela CONTRATADA. 

 
8.9 Designar prepostos nas áreas comercial, técnica e financeira, e seus substitutos em 

caso de ausência, para gerenciamento e acompanhamento do objeto contratado, 

apresentando um plano de trabalho e cronograma das ações necessárias, e atendendo 

das solicitações e reclamações feitas pela CONTRATANTE, levando ao conhecimento da 
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SEMGE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado para adoção das medidas cabíveis. 

 

8.10 Manter um consultor à disposição para atendimento fora do horário comercial, inclusive 

aos sábados, domingos e feriados, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia. 

 
8.11 Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela 

CONTRATANTE, o profissional designado como preposto, cuja atuação ou 

comportamento sejam prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 

CONTRATANTE. 

8.12 Indicar telefone ou ramal para atendimento direto à PMS, evitando esperas demasiadas 

no pré-atendimento. Deverá ser comunicado imediatamente à PMS quando da alteração 
no atendimento e/ou da mudança do número de telefone ou ramal informado. 

 

8.13 Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não 

podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por 

problemas de funcionamento dos serviços. 
 

8.14 Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos serviços que executar, zelando pela 

perfeita execução dos mesmos.  

 

8.15 Repassar à CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, todos os preços e vantagens 

oferecidos no mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os constantes no 
instrumento contratual, em condições similares.  

 

8.16 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual 

ou municipal, bem como, assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados no 
instrumento contratual. 

 

8.17 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão 

culposa, incluindo os danos decorrentes de sinistros havidos nas redes de comunicação 

instaladas e centrais telefônicas, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações 
cabíveis e assumindo inteiramente o ônus decorrente. 

 

8.18 Fazer com que seus empregados se submetam, durante o período em que permanecerem 

nas dependências da CONTRATANTE, aos regulamentos internos de disciplina e 

segurança pré-estabelecidos pelas unidades da PMS. 
 

8.19 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas através desta contratação, 

considerando os recursos disponibilizados pela CONTRATADA. 

 

8.20 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 

8.21 Comunicar, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, da ocorrência de 

interrupções temporárias, totais ou parciais dos serviços programados pela 

CONTRATADA, para efetuar manutenções ou reparos de ordem técnica. 

 
8.22  Caso a interrupção da prestação dos serviços contratados ocorra por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, caberá indenização à CONTRATANTE por parte da CONTRATADA, nos 

termos da legislação vigente, conforme regulamentação da Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL. 

 

8.23 A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução desta contratação, conforme estabelece o 
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Artigo 71 da Lei 8666 de 21/06/93, sem repassá-los, sob qualquer hipótese, para a 
CONTRATANTE. 

 

8.24 Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, quando da 

execução dos serviços, decorrentes de sua culpa ou dolo, devidamente comprovado, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela 
CONTRATANTE. 

 

8.25 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, devidamente comprovada, desde 

que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da 

CONTRATANTE. 
 

8.26 Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias referentes à prestação de 

serviços contratados pela CONTRATANTE, priorizando o atendimento às demandas, 

quando assim solicitado. 
 

8.27 Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 

ordem. 
 

8.28 Fornecer, na forma solicitada pela CONTRATANTE, o demonstrativo das despesas com a 
utilização dos serviços, por tronco telefônico previsto em Contrato. 

 

8.29 Manter, durante o período de vigência do Contrato, preposto para representação da 

CONTRATADA, sempre que for necessário. 
 

8.30 Responsabilizar-se integralmente pelos ônus resultantes de ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, devidamente comprovados, ocorridos por culpa sua ou 

de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a 

ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato. 

 

8.31 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, nas instalações disponibilizadas prestando os esclarecimentos solicitados e 

atendendo às reclamações formuladas. 

 

8.32 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

envolvam a prestação de serviços independente de solicitação. 
 

8.33 Providenciar o atendimento e a correção das reclamações e/ou comunicações de defeitos, 

no mais curto espaço de tempo possível, resguardado a possibilidade de recurso à 

ANATEL e aos órgãos de proteção ao consumidor. 

 

8.34 Permitir a gestão de forma sistêmica das contas dos telefones de uso da CONTRATANTE. 
 

8.35 Cadastrar de forma unificada, conforme orientação da Secretaria Municipal de Gestão – 

SEMGE, todos os números da CONTRATANTE. 

 

8.36 Manter as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, conforme o disposto na Lei 8.666/93, apresentando as respectivas quitações 

quando exigidas, sob pena de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes 

forem devidas até o cumprimento desta obrigação. 

 

8.37 Assumir, por sua exclusiva conta todos os custos e encargos resultantes da execução dos 

serviços, inclusive impostos, taxas, contribuições sociais, emolumentos e suas 
majorações, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto desta licitação, bem como, 

os encargos trabalhistas, previdenciários e securitários necessários para a execução dos 

serviços e do seguro de acidentes de trabalho. Fica expressamente estipulado que não se 

estabelece, por força da prestação dos serviços, qualquer relação de emprego entre o 
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Município do Salvador e as unidades de forças de trabalho que a CONTRATADA utilizar 
para a execução dos serviços. 

 

8.38 Efetuar indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, indenizações trabalhistas, 

demissões, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e 

previdenciária, sendo-lhes defeso invocar a existência do Contrato para tentar eximir-se 
destas obrigações ou transferi-las para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

9.1 Elaborar os Contratos e os Termos Aditivos, em todas as fases da concepção à 

concretização, imprimindo, colhendo assinaturas e enviando aos órgãos da 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 
 

9.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no atendimento ao objeto desta contratação, para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias. 

 
9.3 Fiscalizar a execução dos serviços de responsabilidade da CONTRATADA, aplicando as 

sanções administrativas quando cabíveis, assegurado à CONTRATADA a ampla defesa e o 

contraditório. 
 

9.4 Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento de materiais e de serviços em desacordo com 

o apresentado na Proposta Comercial de Preços. 
 

9.5 Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas 
ou incorretas, ficando suspenso o pagamento da parcela impugnada, sendo pago o valor 

da parte incontroversa, na forma da regulamentação em vigor. 

 

9.6 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa desempenhar os 

serviços dentro das normas estabelecidas. 
 

9.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do 

Contrato, às instalações onde os serviços serão executados. 

 

9.8. Observar a legislação e a regulamentação relacionadas à utilização dos serviços, inclusive 

no que se refere à sua segurança e a de terceiros, observando, ainda, os procedimentos 
relacionados ao uso dos Serviços de Telecomunicações divulgados pela CONTRATADA. 

 

9.9. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos 

omissos. 
 

9.10 Efetuar o ressarcimento à CONTRATADA pela reposição de equipamentos em casos de 

perda, furto, roubo ou defeito por uso indevido do equipamento. 

 

9.11 Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários a execução deste 
CONTRATO. 

9.12 Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 
 

10.1 Todas as informações relativas à CONTRATANTE constantes do cadastro da 

CONTRATADA serão tratadas como confidenciais e somente poderão ser fornecidas 

quando solicitadas: 

 

a) Pela CONTRATANTE; 
b) Em decorrência de determinação judicial. 
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10.2 Os conhecimentos, dados e informações de propriedade do Município, relativos a 
aspectos econômico- financeiros, tecnológicos e/ou administrativos, tais como produtos, 

sistemas, técnicas, estratégias, métodos de operação e todos e quaisquer outros, 

repassados por força do objeto da presente licitação, constituem informação privilegiada 

e como tal, tem caráter de confidencialidade, só podendo ser utilizados, exclusivamente, 

no cumprimento e execução das condições estabelecidas nesta proposta, sendo 
expressamente vedado à CONTRATADA: 

 

I) utilizá-los para fins outros, não previstos neste instrumento; 

II) repassá-los a terceiros e empregados não vinculados diretamente ao objeto proposto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO 
 

11.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá 

ser procedida através de aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, 

inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 8.666/93. 
 

11.2 A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela contratante, nas mesmas 

condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou reduções de até 

25% (vinte e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultantes de 

acordo celebrado entre as contratantes, em conformidade com o inciso II, art. 65 da Lei 

8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE 
 

12.1 Os serviços telefônicos nas modalidades STFC Local, STFC Local com Facilidade de DDR 
(Discagem Direta a Ramal) e STFC para Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional 

(LDI) deverão ser reajustados pelo Índice de Serviços de Telecomunicações – IST, 

conforme determinação da ANATEL. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

13.1  O Contrato a ser assinado proveniente deste processo será acompanhado e fiscalizado em 

sua execução por representantes da Administração Municipal, atendendo às disposições 

legais aplicáveis ao certame. 

 
13.2 No decorrer da execução dos serviços, em havendo dúvidas deverão ser esclarecidas 

previamente com a CONTRATANTE. 

 

13.3 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ato ilícito na execução do 
Contrato, ou por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

 

13.4 A fiscalização comunicará à CONTRATADA, por escrito, as falhas, inconsistências, 

deficiências verificadas na execução dos serviços, para imediata correção ou, no caso de 

rejeição total, a reexecução, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 

13.5 A gestão do Contrato será exercida pela Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de 

Contratos – CSC/SEMGE e as Coordenadorias Administrativas e/ou Gerências 

Administrativas e Financeiras dos órgãos cujo pagamento seja descentralizado. 

 
13.6 O acompanhamento dos serviços, objeto desta licitação, será exercido pela Coordenadoria 

Central de Serviços e Gestão de Contratos – CSC/SEMGE e a Subcoordenadoria Central 

de Gestão de Serviços – GSER/SEMGE, que terão poderes para recusar o serviço 

prestado em desacordo com o Contrato. 
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13.7  A fiscalização dos serviços, objeto desta licitação, será exercida pela Coordenadoria 
Central de Serviços e Gestão de Contratos – CSC/SEMGE, a Subcoordenadoria Central 

de Gestão de Serviços – GSER/SEMGE e as Coordenadorias Administrativas e/ou 

Gerências Administrativas e Financeiras dos órgãos, que terão poderes para recusar o 

serviço prestado em desacordo com o Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS E 
CARACTERÍSTICAS. 
 

14.1  A CONTRATADA deverá fornecer o STFC, conforme definido pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL e pelo Instrumento Convocatório. 

14.2  A CONTRATADA deverá cumprir as normas gerais, legais e regulamentares contempladas 
pelo Município do Salvador que disciplinam a execução dos serviços licitados. 

14.3 A CONTRATADA obedecerá aos procedimentos que se encontram em vigor e os 

apresentados pela CONTRATANTE. 

 

14.4  DAS CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS PARA A CONTRATANTE 
 

14.4.1 A Contratada deverá observar as características previstas no item 06 do Termo de 

Referência (ANEXO VI), especificamente para cada LOTE (01,02 e 03). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATVAS 
 

15.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento 

de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei 10.520/02, Lei Municipal nº 

6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal 
nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais. 

 

15.1.1 A Advertência, quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço em até 10 

(dez) dias da data fixada. 

 

15.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 
(doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, 

quando o fornecedor deixar de atender as especificações técnicas relativas a 

serviços, previstas no Edital, contrato ou instrumento equivalente. 

 

15.1.3 Nos casos de reincidência de retardamento imotivado na execução dos serviços 
por mais de 30 (trinta) dias: 

 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de 

atraso, sobre o valor da fatura do serviço não realizado, além de suspensão de 

3 (três) meses; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura 

do serviços, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não 

tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente, e suspensão de 3 (três) meses, a depender do prejuízo causado 

à Administração Pública Municipal; 
 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura da execução de serviços, 

realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o 

cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão 

de 6 (seis) meses. 
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15.1.4 Paralisar serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa 
de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou 

empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à 

Administração Pública Municipal. 

 

15.1.5 Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber o 
empenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho 

e suspensão de 6 (seis) meses. 

 

15.1.6 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no 

âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, 

adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva 
por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: 

declaração de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses. 

 

15.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 

Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi 

imposta. 

 

15.3 Caso o valor da multa imposta seja superior ao valor da garantia prestada, a prestadora 

de serviços responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrado judicialmente. 
 

15.4 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da apenação ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

15.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, 

serviço ou obra, após prévio processo administrativo, ou cobrado judicialmente, a critério 
da Secretaria Municipal de Gestão. 

 

15.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do 

grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração 

Pública Municipal. 
 

15.7 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste 

instrumento, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros em conseqüência do inadimplemento das condições 

contratuais. 

 
15.8 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena 

de multa. 

 

15.9 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário. 

 

15.10 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

16.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 

hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito à 

qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
 

16.2 A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao Município do Salvador multa de 15% do preço 

total do instrumento contratual, vigente na data da aplicação, sem prejuízo do 

pagamento das multas moratórias devidas, por inadimplemento, até a data da rescisão, 

caso a rescisão ocorra por sua culpa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESILIÇÃO CONTRATUAL 
 

17.1 A resilição contratual poderá ocorrer por conveniência da Administração Pública 

Municipal, devidamente motivada. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

18.2  Será permitida a subcontratação de terceiros para prestação dos serviços objeto do termo 
de referência. Neste caso, a SUBCONTRATADA deverá comprovar capacidade técnica 

para executar a parcela do objeto que lhe será imputada. A contratada deverá apresentar 

documentação da subcontratada com respectiva carta de solidariedade para atendimento 

ao escopo da subcontratação. 

 

18.3 A subcontratação do objeto do termo de referência não eximirá a responsabilidade da 
contratada, observada a qualidade, a fidelidade ao objeto e a garantia sobre a totalidade 

dos serviços prestados, cabendo-lhe também a devida supervisão e coordenação dessas 

atividades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 
 

19.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de 

seus empregados prepostos ou subordinados. 
 

19.2  A CONTRATADA será responsável pelos atos praticados na execução deste contrato, bem 

como os integrantes do consórcio, que serão solidariamente responsáveis pelos atos 

praticados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 

20.1 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta do presente Contrato, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 

20.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, todos 

os custos, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e tributos incidentes sobre a 

execução dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 

avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela 

autoridade competente. 

20.3 Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não 

incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente 

excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR 
 

21.1 Os casos fortuitos e de força maior serão excludentes de responsabilidades da 

CONTRATADA e da CONTRATANTE, de acordo com o Código Civil Brasileiro. 

 
21.2 Qualquer suspensão de execução em razão das situações citadas no item 19.1 será 

limitada ao período durante o qual tal causa ou suas conseqüências existirem e este 

período será deduzido na contagem final do prazo. 

 

21.3 Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou força maior, a 

parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá dar conhecimento à outra parte, 
por escrito e imediatamente, da ocorrência e suas conseqüências. 

 

21.4 A aceitação ou não dos motivos de força maior, invocados pela CONTRATADA ficará a 

critério único da CONTRATANTE. 

   

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 

22.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA 

qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se 

caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

23.1 Em caso de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA deverá ser assegurada a 
continuidade dos serviços objeto deste contrato. 

 

23.2 A CONTRATADA deverá atender os indicadores de qualidade, exceto em situações 

decorrentes de casos fortuitos ou força maior, os quais serão analisados conjuntamente 

pela equipe técnica da CONTRATADA e da SEMGE. Os parâmetros mínimos são os 

previstos na legislação vigente, notadamente nas normas da ANATEL. 

 
23.3 A COGEL atesta, para os devidos fins licitatórios, que as especificações técnicas contidas 

neste Termo de Referência não restringem a competitividade, conforme os pressupostos 

da Lei Federal 8.666/93. 

 

23.4 A subcontratação do objeto do termo de referência não eximirá a responsabilidade da 

contratada, observada a qualidade, a fidelidade ao objeto e a garantia sobre a totalidade 
dos serviços prestados, cabendo-lhe também a devida supervisão e coordenação dessas 

atividades. 

 

23.5 As LICITANTES poderão concorrer ofertando propostas para os Lotes 01, 02 e 03. Será 

declarada vencedora a licitante que apresentar menor preço por lote. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA 
 
24.1 O presente contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia 

depois de aprovados pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE. 

 

24.1.1 A publicação do extrato do contrato e de seus eventuais aditamentos, no Diário 

Oficial do Município, será providenciada e custeada pela Administração, mediante 
remessa do texto do extrato a ser publicado até o 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados 

da aludida remessa. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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25.1 A prestação dos serviços acontecerá exclusivamente nos órgãos e entidades da 
Administração Direta e/ou Indireta do Município do Salvador para os terminais telefônicos 

fixos individuais (Lote 01) e os detalhados na lista de DDRs (Lote 02) constantes no Anexo 

II. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DOS PLANOS DE SERVIÇOS 
 

26.1 A CONTRATANTE poderá mudar de Plano de Serviço, optando por plano mais vantajoso, 

homologado pela ANATEL e ofertado pela CONTRATADA, mediante aditamento contratual, 

passando a vigorar, a partir de tal transferência, as cláusulas e condições atinentes ao 
novo plano de serviço com a consequente rescisão das cláusulas específicas do Plano, 

desde que observado o período de vinculação mínima estabelecido no plano em vigor. 

26.2 A CONTRATADA poderá, ainda, substituir o plano eleito pela SEMGE sem ônus, e, 

independentemente do período de vinculação mínima, por plano de serviço similar, 

adequado às necessidades desta, na hipótese de estar impossibilitada a prestação do plano 

avençado por ato unilateral do Poder Concedente. 

26.3 No caso acima mencionado, a SEMGE deverá respeitar o prazo de carência necessário para 

efeito de processamento das faturas referentes ao plano substituído. 

26.4 Caso o Órgão Regulador, por qualquer motivo, determine a suspensão de qualquer dos 

serviços, objeto do presente instrumento, a CONTRATADA providenciará a substituição do 

mesmo por serviço, produto ou plano similar, sem qualquer custo adicional para a 
CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS GARANTIAS 
 

27.1 A empresa vencedora deverá apresentar a garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 

Contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, parágrafo, 1º, 

incisos I, II e III da Lei 8.666/93. 

27.2 Na hipótese de o valor da garantia de execução vir a ser utilizado para pagamento de 

qualquer obrigação, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição no prazo de 3 
(três) dias úteis, contado da data em que for notificada. 

27.3 A liberação ou a restituição da garantia será realizada após a execução da prestação a que 

se refere o instrumento contratual, nos termos do § 4º do art. 56 da Lei 8.666/93. 

27.4 Quando a garantia for efetuada em títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO FORO 
 

28.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, como 

competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento 
contratual em 02 (duas) vias de igual teor. 
 

Salvador, _____ de __________________ de _____. 

______________________________________________________________ 
                             SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

                                CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNIICO – SEMGE Nº 299/2019 
 
 

ANEXO VII 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) 
















































































