
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo da Bahia

ED I TAL
PREGAO PRESENCIAL No 005/2015
MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE

o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU-SA, autarquia
federal de fiscalizar;ao profissional, criado pela Lei 12.378/201,
inscrito no CNPJ/MF sob 0 n° 15.158.665/0001-03, representada pelo Arq.
e Urb. Guivaldo O'Alexandria Baptista, por intermedio de sua Pregoeira e
equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 001/2015, de 05 de janeiro
de 2015, torna publico, para conhecimento de quantos possam interessar
que fara licita9ao na modalidade PREGAOPRESENCIALnO 005/2015, em
conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto n°
3.555, de 08 de agosto de 2000; sujeitando-se, no que couber, as
disposir;oes da Lei nO 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e a1tera<;:oes
posteriores, Lei Complementar 123, de 2006, Decreta nO 6.204/2007, bern
como de outras 1egisla<;oes corre1atas e suas respectivas atualiza<;oes,
sob 0 regime de execur;ao MENORPREt:;OGLOBALPOR LOTE, consoante as
disposiyoes estabelecidas neste Edital e seus anexos:

A sessao publica de abertura do
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

certame sera realizada na sede do
DA BAHIA - CAU-SA, na Rua Territ6rio

do Guapore, nO 218 - pi tuba - Salvador(BA), as 9h (nove horas), horario
local, do dia 13 de julho 2015.

A) Se no dia supracitado nao houver expediente, a realiza<;:ao da sessao
publica, bem como 0 recebimento dos envelopes "PROPOSTACOMERCIAL"e
"DOCUMENTAc;:Ao",serao transferidos para 0 primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunica<;:ao da Pregoeira ao contrario.

B) No local indicado serao realizados os procedimentos pertinentes a
este PREGAOPRESENCIAL,com respeito a:

B.l) Credenciamento dos interessados;

B.2) Recebimento dos envelopes "PROPOSTACOMERCIAL"e "DOCUMENTA<;Ao";

B.3) Rea1iza<;ao da sessao do pregao;

B. 4) Abertura do envelope "DOCOMENTAC;:AO"da lici tante que apresentar a
proposta de menor pre<;o global, e, caso esta nao atenda as exigencias
deste Edital, a analise da licitante subsequente, observada a orde

4
ffid(e I"

classifica<;ao; ~_

8.5) Proclama,ao da licitante vencedora. "~
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C) DA IMPUGNA~AO DO EDITAL

C.1) Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo
licitat6rio devem ser enviados a Pregoeira, ate 3 (tres) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessao publica para 0 enderec;;o
eletr6nico licitacoes@cauba.gov.br;

C.2) Decaira do direito de impugnar os terroos deste Edital 0 LICITANTE
que nao 0 fizer ate 0 segundo dia util que anteceder a abertura dos 1ii.1k"'.I
envelopes com as propostas comerciais, devendo ser efetuado por escrito ~'
ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia-CAU/BA, entregue e
protocolizado na Sede do CAU-BA, localizada na Rua Territ6rio do
Guapore, nO 218 - Pituba - Salvador(BA), no horario de funcionamento das
8:30h as 12:30h e das 13:30h as 18:00h.

C.3) A Pregoeira e Equipe
pela elaborac;:ao do Edital,
(vinte e quatro) horas.

de Apoio,
decidira

auxiliados pelo setor responsavel
sobre a impugnac;:ao no prazo de 24

C. 4) Acolhida a impugnac;:aocontra este Edi tal, sera designada nova data
para a realizac;:aodo certame.

C.5) Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar edital de licitac;:ao
por irregularidade na aplicac;:aodesta Lei, devendo protocolar 0 pedido
ate OS (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitac;:ao,devendo a Administrac;:ao julgar e responder a
impugnac;:aoem ate 03 (tres) dias uteis.

0) Poderao participar do certame os interessados
pertinente e compativel com 0 objeto licitado, e que
condic;:6esdeste Pregao Presencial.

com objeto social
atendam a todas as

E) As respostas de eventuais questionamentos ou impugna~6es serao
publicadas no site do CAU/BA (www.cauba.gov.br), no local onde se
encontra 0 Edital, sendo de responsabilidade do licitante 0
acompanhamento ate a data da realizayao da sessao pUblica.

1 OBJETO

1.1. Contra~ao de pessoa juridica para presta~ao de servi~os de
telefonia fixa e servic;:ode Internet, em conformidade om 0 ANEXO I deste
Edital, para atender as necessidades do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo da Bahia - CAU/BA.

1.1.1 Lote 1 - Servi~os de Telefonia fixa; Lote 2 - Servi¥os de Internet.

2 ESCOPO DE TRABALHO

2.1 Oa Sede do CAU-SA

2.1.2 Contrata9ao de servi~os especializados de telefonia fixa comutada
STFC) , nao residencial, com acesso digital El, com 5 canais
bidirecionais, faixa de 15 ramais DOR, devidamente instalado com tOdO~~_

'\, .
o •
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os equipamentos e acess6rios necessarios para a interliga9ao com 0 PABX
e serviyos especializados de internet banda larga com todas os
equipamentos (modems, routers, cabos, etc) necessarios para conexao com
a rede corporativa.

2.1.3 Os servi<;os prestados e toda a instala9ao fisica das linhas,
Internet e equipamentos serao realizados nas dependencias do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU-BA, localizada na Rua Territ6rio
do Guapore, nO 218 - Pituha, Salvador (BA).

2.1.4 Os servi90s
conformidade com as
(Anatel) .

de internet e telefonia
normas da Agencia Nacional

serao prestados em
de Telecomunica90es

2.1. S Seraa
modalidades:

adquiridos os servi90s de telefania
local e looga distancia naeianal.

fixa comutada nas

2.1.6 ITEM EXCLUfDO

2.1.7 A lici tante devera dispaoibilizar servic;o de
para 0 CAU/SA, de 1igac;oes destinadas aos servic;os
0900 e simi1ares, bern como 0 recebimento de 1igac;6es
quando devidamente solicitado pela pessoa responsavel.

b1oqueio, sem 6nus
0300, 0500, 0800,
a cobrar e outras,

2.1.8 0 entrancamento devera suportar conexoes estabelecidas tanto para
voz quanta para transferencias de dados atraves de modem convencional,
ser compativel, servic;o de videaconferencia em tempo real e passar
e6pias de fax convencional sem software proprietario.

2.1.9 0 servic;o devera inc1uir a recurso OOR (Oiscagem Oireta a Ramal),
de modo a possibilitar a obtenc;ao de urn canal capaz de aferecer conexao
direta com qualquer ramal naquele enderec;o, possibilitando escoar todo 0
trafego de entrada e saida de urn equipamento PABX, sem necessidade de
intervenc;ao da telefonista.

2.1.10 ITEM EXCLUIOO

2.1.11 0 servic;o devera incluir plano
sequencia I para os acessos, farnecido
aprovado pela contratante.

de numerac;ao preferencialmente
pela contratada e previamente

2.1.12 Serao adquiridos servic;os de aces so a internet, banda larga, por
meio de fibra 6tica au xDSL, na velocidade minima de 30 Mbps.

2.1. 13 0 serviC;o de internet devera preyer trafego de dados
bidirecional, entrada e saida, e permitir acessos simultaneos entre os
equipamentos da empresa. Suporte a downloads, uploads, streaming de ,
videos, http,smtp,pop,imapesemrestric;aoaqualqueroutro tipo de~(
protocolo de internet existente ou que possa a ser criado devido as
mudanc;as de tecnologias, sem qualquer tipo de limitac;ao quanto ~~
quantidade (em bytes) e conteudo da informac;ao trafegada no acesso. V

2.1.14 A presta9ao dos servic;os contratados de telefonia
deverao ser realizados 24 (vinte e quatro) horas par dia, 7

e internet
(sete) dias:<d.

~v
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por semana, durante todo 0 periodo de vigencia contratual, exceto os
casas de interrupc;oes programadas e devidamente previstas na
regulamentac;ao vigente, devendo a licitante prestar atendimento, com 0

devido registro das solicita90es e reclama90es sabre 0 funcionamento dos
servi90s contratados, nos mesmos moldes.

3 DO PERFIL DE TRAFEGO DE TELEFONIA FIXA

3.1 0 perfil de trafego das liga90es telef6nicas servira apenas como
subsidio a composic;ao da planilha de forma9ao de pre90 pelas licitantes.

3.2. Os quanti tati vos mencionados abaixo disponibilizam
estimativa do perfil de trafego das ligac;oes telef6nicas
entanto, nao constitui qualquer compromisso futuro nem gera
obrigac;ao para 0 CAU/SA.

apenas a
que, no
qualquer

3.3. Perfil de trafego estimado, em minutos, relativo a ligac;oes
telef6nicas originadas.

3.3.1 Perfil de Trafego -Sede CAU/BA Tipo de Trafego Trafego mensal em
minutos Trafego anual previsto em minutos:

Tipo de Tra;-f-:~J Tra~egomenjial Ttifego

~ 1
em minut:o-s lanual

~. ".m, . pr~v~sto em
... ~ C'• W ~utos
Fixo Fixo 1000 12.000
FixQ M6vel 400 4.800
LON Fixo Fixo 300 3.600
LON Fixo M6vel 100 1.200

3.4 Das definic;oes:

3.4.1 ServiGo Local Fixo-Fixo: aque1e destinado a comunicac;ao entre
pontos fixos determinados situados em uma me sma area local;

3.4.2 Servic;o de Longa Distancia LDN: aque1e destinado a comunicac;ao
entre pontos fixos determinados situados em areas locais
distintas do territ6rio naeional;

3.5 Nos va10res propostos para os servic;os de telefonia deverao estar
inclusos, tais como e sem se limitar, todos os custos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos
Federais, Estaduais e Municipais (a excec;ao dos tributos de natureza
direta e personalis sima que oneram pessoalmente 0 contratado nao devendo
ser repassados ao contratante), contribuiC;;6es previdenciarias, e4t(
quaisquer outras despesas no que se refere a prestac;ao dos servic;os' 'j
objeto deste termo de referencia.

4 DO PERFIL DE TRAFEGO DE INTERNET

Ru;) l'IHrrtorio do (iud~or~!Ig, VllI[l,; CF< 1831)'~2Q ~i'!\';ldu/iJA
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4.1 0 trafego de internet nao podera possuir nenhum tipo de restri~ao de
usa, operando 24 horas par dia, 7 (sete) dias por semana, sem limite de
quanti dade de dados trafegados, nem restri<;ao de tipo de dados
trafegados, porta 16gica au serviyo.

4.2 A diferen~a entre
fornecida devera atender

a velocidade contratada e velocidade
os termos da Resolu<;ao 574/2011 -AnateI.

minima

4.3 Nos valores propostos para os servi<;os de internet banda larga
deverao estar inclusos, tais como e sem se limitar, todos os custos
diretos e indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes,
impostos Federais, Estaduais e Municipais (a exce<;ao dos tributos de
natureza direta e personalis sima que one ram pessoalmente 0 contratado
nao devendo ser repassados ao contratante), contribui<;oes
previdenciarias, e quaisquer outras despesas no que se refere a
presta~ao dos servi<;os objeto deste termo de referencia.

5 DAS ESPECIFlCACOES TECNlCAS

5.1 Os itens seguintes estabelecem condi<;oes tecnicas minimas para
efeito da contrata<;ao objeto deste termo de referencia.

5.2 Especifica<;oes Tecnicas da Telefonia Fixa

5.2.1 0 encaminhamento das chamadas devera ser feito de maneira que
usuario receba sinals audiveis, facllmente identificaveis e com
significados nacionalmente padronizados, nos termos da regulamenta<;ao,
que Ihe permitam saber 0 que passa com a chamada;

5.2.2 A obtenyao do sinal de discar em cada
devera ser de no maximo 3 (tres) segundos
cento) dos casos;

periodo
em 98%

de maior movimento,
(noventa e oito por

tentativas de original' chamadas locais e de longa disUmcia
nacionais, em cada periodo de maior movimento, deverao resultar em
comunica<;ao com 0 assinante chamado em 65% (sessenta e cinco por cento)
dos casos.

5.2.3 As

5.2.4 AS chamadas deverao ser realizadas com boa qualidade de
ou interferencias e comtransmissao, em niveis adequados, sem ruidos

baixa incidencia de queda das liga<;oes.

5.3 Especifica<;oes Tecnicas da Internet

5.3.1 E vedada a utiliza9ao de comunica9ao via radio.

5.3.2 Fornecimento de links de acesso a internet banda larga por meio de
fibra 6tica au padrao xDSL com velocidade minima de 30 Mbps para a sede ,
do CAU/BA, sem qualquer tipo de limita<;ao de franquia de consumo ouA1.[
trafego au, ainda, conteudo. ~

5.3.3 Fornecer todos os equipamentos (modem, roteadores, etc)
devidamente configurados e prontos para a conexao com a rede corporativa
do Conselho.
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5.3.4 Caso seja necessaria uma linha telef6nica instalada para ativaydO
do acesso a internet, a linha devera ser fornecida junto ao link e
devera ser especifica para esse fim, sem nenhum outro servlyo ou tarifa
ativo e nao podera haver procedimentos de conexao/desconexao da linha.

5.2.5 Devera ser disponibilizado meios de aferir a velocidade dos links
instalados. Casa esse requisito nao seja atendido, a contratada nao
podera refutar os meios utilizados pelo CAU!BA para aferir as
velocidades contratadas.

6 SOLICITAcAO DE SERVICOS

6.1 Para determinar a qualidade da operadora, 0 numero de solici tac;:oes
de repara, por mes, nao podera exceder a 2,5% (dois e meio por cento) a
cada cern acessos, e caso houver mais solicita<;6es, a empresa contratada
devera ser penalizada, con forme item 11 deste Edital.

6.2 A contratada devera dispor de sistemas de supervisao para atuar
preventivamente na detecc;:ao de defeitos.

6.3 0 atendirnento das solici tac;6es de reparo para telefonia fixa, com
excec;ao dos canais E1, devera ser de ate 8 (oito) horas, contadas a
partir de sua solicita<;ao, em 96% (noventa e seis por cento) dos casas.

Em nenhum caso, 0 atendimento devera
quatro) horas, contadas a partir de sua

se dar em mais
solicitac;ao.

de 24 (vinte e

6.4 Para os acessos aos canais El, 0 atendimento
reparo, devera ser de ate 5 (cinco) horas, contadas
solicitac;ao, em 96% (noventa e aito por cento) dos
caso, 0 atendimento devera se dar em mais de 8 (oito)
partir de sua solicitac;ao.

da solicita<;ao de
a partir de sua
casas. Em nenhum
horas, contadas a

6.5 0 atendimenta das solicitac;oes de reparo para internet devera ser de
ate 8 (oito) horas, contadas a partir de sua solicitac;ao, em 96%
(noventa e seis por cento) dos cas os . Em nenhum caso, 0 atendimento
devera se dar em mais de 12 (doze) horas, contadas a partir de sua
solicitac;aa.

6.6 A contratada devera atender a solicita<;ao de instalao:;:ao
linha do STFC em, no maximo, 30 (trinta) dias uteis, contados
de sua solicita<;ao, em 96% (noventa e seis por cento) dos casos.

de nova
a partir

6.7 A contratada devera atender a solicitac;ao de servic;:o de mudanc;:a de
enderec;o de usuarios em, no maximo, 30 (trinta) dias uteis, contados a
partir de sua solicita<;ao, em 96% (noventa e seis por cento) dos casos.

6.8 A contratada devera dispor de uma Central de Manuten9ao, que
a execuC;ao dos servic;os nos prazas estipulados.

permi ta

f))
c/

~~}~"
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7 DOS SERVIC;OS DE INSTALAc;:AO E ATIVAcAo E DAS CONDICOES DE ENTREGA E
RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1 Todos os custos relacionados com materiais, equipamentos e mao de
obra destinados a insta1ayao e ativayao dos serviyos de te1efonia fixa e
internet serao suportados exclusivamente peia contratada.

7.2 A contratada devera informar data e horario
ativa9ao das linhas telef6nicas e link de internet,
Gerencia Administrativa do CAU/BA, com antecedencia
dias da data prevista para a execuyao do servi90:

estipulados para a
de forma escrita a
minima de 7 (sete)

7.2.1 0 CAU!BA podera concordar au estipu!ar outra data e/ou horario
para a execu9ao dos servi90s;

7.2.2 Oiante das necessidades operacionais, 0 dia indicado para os
serviyos devera ser dia util;

7.3 A contratada devera instalar 0 link digital e 0 link de internet no
caso da sede e as linhas telefonicas. Devera efetuar os testes
necessarios ao seu perfeito funcionamento e treinar os servidores e
operadores do sistema, conforme as prazos de entrega estabelecidos.

7.4 Os serviyos s6 poderao
efetiva entrada em serviyo e
internet e linhas telef6nicas,
contratante.

ser cobrados
opera9ao de
ap6s termo

pela contratada quando da
cada link digital, link de
de recebimento emitido pela

7.5 0
feitos

acompanhamento e fiscalizayao
por representante designado pelo

dos serviyosda execuyao
contratante.

7.6 0 objeto sera recebido
conformidade dos servi90s com
prazo maximo de cinco dias ap6s

provisoriamente, para verifica9ao
a especifica9ao, e definitivamente

o recebimento provis6rio.

B DA PROPOSTA
8.1 A proposta, por lote, devera ser apresentada nos moldes da planilha
de custo abaixo, para cada localidade/lote e modelo constante no ANEXO V
deste edital:

estimado

Pui) l'('I'uI6rio dDGhl!lo(e 218, i) \uOJ nf'·~ 1iUChlD soiVi~(lc leA
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Consumo mensa I
estimado em minutos

300

Pre~o unitario do
minuto - TARIFA

Pretyo total mensal
E=El+E2+E3+E4Tipo de Chamada

1000
400 T2

lDN Fixo-Movel

I

T3

100 T4

com

sem
Total anual

mes
Kl = I+ J
K2=H+J

K3=Kl +

8.2 Das definiyoes:

8.2.1 Horario normal: dias uteis das 06:00h as 23:59h, sabado das 06:00h
as l3:59h;

8.2.2 Horario reduzido: dias
feriados e sabados das 00:00 as

uteis
OS:S9h

das 00:DOh as
e das as l4:00h

05:59h; domingos,
as 23:S9h.

8.3 Para a composicao de precos, devera ser observado 0 seguinte:

8.3.1 0 preco das ligac6es telefonicas correspondera aqueles constantes
do plano b.3sico ou alternativo, aprovado pela Anatel, levando-se em
conta 0 perfil de trafego da contratante;

8.3.2 0 perfil de trafego servira tao-somente de subsidio as licitantes
na formulayao das propostas, e nao constitui qualquer compromisso futuro
para com a contratada em funcao de atingir qualquer meta;

8.4 Os preyos apresentados devem considerar todos os impostos inclusos.

8.5 0 pre yO da instalayao podera ser cobrado somente uma vez, junto
a primeira mensalidade. com~

8.6 Sera permitido valor igual a
comodatos/alugados.

zero para os equipamentos

~lIil f'.'!IIIO(I\) (fa 6u(lflv!e ng, PltubJ ct"-41:m;·s.n \,;!I·adlll!1liI
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8.7 0 criterio de julgamento levara em considera~ao 0 valor total anual
com todos os impostos aplicados.

9 OAS OBRlGAC;OES DA CONTRATADA

9.1 Adotar todas as providencias necessarias para a
obj eto em conformidade com as disposi<;oes do Anexo I,
eficiencia, presteza e pontualidade.

fiel execur;ao do
executando-o com

9.2 Todos os custos relacionados com materiais, equipamentos e mao e
obra destinados a instalar;ao e ativa~ao dos servi~os de telefonia fixa e
internet serao suportados pela contratada. Assim, passagem de cabos,
instala~6es de equipamentos, rede de cabos metalicos especificos ou de
fibras 6pticas (quando necessario), elos metalico-6pticos, bra~adeiras,
conectores, parafusos de fixa~ao, tubular;6es, anilhas de identifica~a.o,
lanr;amento de cabos, e outros itens nao discriminados neste documento a
fim de viabilizar a implantar;ao e correta instalar;ao/identifica<;ao dos
equipamentos necessarios ao circuito de comunicar;ao.

9.3 Prestar todos
CAU/BA, atendendo
proposic;oes.

as esclarecimentos que
prontamente a quaisquer

lhe forem solicitados pelo
reclamac;6es, indaga<;6es e

9.4 Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, as partes ou etapas do
objeto contratual em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrer;6es
resultantes da execuc;ao dos servir;os.

9.5 Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos
administrativos do CAU/BA.

9.6 Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga<;oes
estabelecidas na legislac;:ao especifica de acidentes de trabalho quando
forem vitimados seus empregados, qualquer que seja 0 local da prestac;:ao
dos servic;os no momenta em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes
os atendimentos devidos;

9.7 Fazer incluir nos valores propostos, por lote, tais como e sem se
limitar, todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas e
sociais, seguros, fretes, impostos Federais, Estaduais e Municipais (a
excer;a.o dos tributos de natureza direta e personalissima, que one ram
pessoalmente a contratado, nao devendo ser repassados a contratante),
contribuic;oes previdenci.§rias, e quaisquer outras despesas no que se
refere a prestac;:ao dos servic;:os objeto deste termo de referencia.

9.8 Responder par todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados
por seus profissionais ou prepostos as dependencias, instalac;:oes e
equipamentos do CAU/BA e de terceiros, a titulo de culpa ou dolo,
providenciando a correspondente indenizar;ao, assim como arcar com
despesas decorrentes de quaisquer infrar;6es praticadas por seu pessoal~
durante a prestac;:ao dos servic;:os, ainda que no recinto do CAU!BA, aIel!).
de multas au despesas de qualquer natureza.

9.9 Fornecer os documentos fiscais exigiveis na forma da legislar;ao
aplicavel. , ~Qb\Y
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9.10 AcataI' as instrw;6es e observa96es formuladas pela fiscaliza<;ao,
desde que sejam eXlgencias estabelecidas no Anexo I deste Edital, no
contrato e/ou legislayao pertinente, ficando desde logo ressaltado que a
atud<;ao da fiscalizac;ao nao exime a licitante de sua total e exclusiva
responsabilidade sabre todos as serviC;os prestados.

9.11 Permitir que a CAU/BA promova
obediencia as prescric;oes descritas no

a fiscalizac;ao do contrato,
art. 67 da Lei n° 8.666/1993.

em

9.12 Aceitar, nas mesmas condi90es contratuais,
supressoes que se fizerem necessarios ate 0 limite de
par cento) do valor global do contrato.

os
25%

acrescimos ou
{vinte e cinco

9.13 0 CAU/BA podera reter pagamentos equivalentes a quantias
sufieientes a garantia de eventuais indeniza<;oes trabalhistas, ate 0

transi to em julgado das respecti vas senten<;as, sendo que a lici tante
ressarcira 0 CAU/BA de. qualquer despesa que este vier a ser eondenado a
pagar.

9.14 Assegurar ao Cll..U/BA0
preC;os que estejam sendo
vigencia do contrato.

repasse de
oferecidos

todos os descontos,
ao publico em geral,

vantagens
durante

e
a

9.15 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 objeto do contrato,
sem previa e expressa anuencia do CAU/SA.

9.16 Informar a necessidade de eventuais interrup~oes programadas dos
servi~os, com antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis.

9.17 Cumprir as disposi~6es da Lei nO 9.472/97, especialmente no que
tange aos direitos do usuario, do contrato de concessao/autoriza~ao
firmado com a ANATEL, alem das demais disposi~6es regulamentares
pertinentes ao servic;o a ser executado.

9.18 Dar imediato conhecimento ao CAU/SA sabre qualquer fato
extraordinario ou anormal que oeorrer durante toda a execu~ao do objeto
contratado.

9.19 Assumir inteira responsabilidade, quer tecnica quer administrativa
do objeto contratada, nao podendo transferir a outras sociedades a
Responsabilidade par problemas de funcionamento do servi90.

9.20 Emitir as contas de cada linha individualmente, ou com detalhamento
das liga<;oes, informando 0 consumo de cada telefone;

9.21 Fornecer numero telef6nico para registro das reclamaQoes sobre
funcionamento do servic;o contratado, com funcionamento 24 (vinte
quatro) horas par dia e 7 (sete) dias por semana.

o
e
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10 CAS OBRlGA~OES DO CONTRATANTE

10.1 Proporcionar todas as facilidades e prestar as
esclarecimentos que venham a ser solici tados pelo
necessarias ao desenvolvimento das atividades relativas
assumidas.

informa90es e
licitante e

as obrigat;oes

10.2 pagar os valores pactuados correspondentes a remunerat;ao do objeto
do contrato.

10.3 Acompanhar e fiscalizar 0 fornecimento e instala9ao do objeto, por
meio de profissional designado, 0 qual anotara em registro proprio todas
as ocorrencias constatadas.

10.4 Atestar as docurnentos fiscais correspondentes quando executados a
contento e aceitos aos servi90s contratados,

10.5 Notifiear a contratada, por escrito, sabre imperfei~6es, falhas ou
irregularidades constatadas no fornecimento e instalac;:aodo objeto desta
carta convite para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

11 DAS PENALIDADES

11.1 Em casa de inexecu9ao parcial ou total das condiyoes fixadas neste
projeto basico, no contrato, erro de execu~ao, au demora na execuyao, a
licitante estara sujeita as seguintes penalidades:

11.1.1. Advertencia, por escrito,
gravidade que nao ocasionem prejuizos

nos casos de infra90es
ao contratante;

de menor

11.1.2. Multas:

I) de 0,3% (tres decimos por cento) ao
proposta, ate 0 10° (decimo) dia de atraso,
causa, deixar de cumprir qualquer obriga~ao

dia, sobre 0 valor
quando a licitante,
assumida;

total da
sem justa

II) de 0,6% (seis decimos por cento)
proposta, quando, sem justa causa,
superior ao 10° (decimol dia ate 0 30°

ao dia, sobre 0 valor total da
a licitante ocorrer em atraso
(trigesimo) dia;

III) de 10% (dez par cento) sobre 0 valor total da proposta quando
decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso sem manifesta9ao da
licitante e/ou sem justificativa ace ita pelo CAU!BA, caracterizando
total
inadimplemento;

11.2 A licitante podera ser suspensa temporariamente do direito
participar e procedimentos licitat6rios e tambem ser ~mpedida
contratar com a Administra9ao pel a prazo de ate 2 (dais) anos.

de
del).(

11.3 As multas serao descontadas dos pagamentos a que a licitante tive~~
direito, ou recolhidas diretamente ao CAU!BA, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data de sua comunicac;:ao, au ainda, quando for 0

cobrados judicialmente.
caso, ~

(L(i}v
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11.4 A penalidade referida no item 11.2
pratica de ilicitos em quaisquer das fases
de prazos e condi90es e a inobservancia das
no ate convocat6rio.

Sera aplicada nos casos de
da licitdyao, descumprimento
demais disposi~oes previstas

11.5 Para aplica<;ao das penalidades aqui previstas, a licitante sera
notificada para apresenta<;ao de defesa previa, no prazo de cinco dias
uteis, contados da Notifica<;ao.

11.6 As penalidades previstas sao inctependentes entre si, podendo ser
aplicadas isolada au cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis, inclusive aquelas previstas no C6digo de Defesa do Consumidor.

11.7 A criterio
penalidades a que

do CAU!BA poderao tambem ser
se referem as artigos 86 a 88 da

aplicadas as dernais
Lei nO 8.666/1993.

12 DA ACErTA~O E DO PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos serao realizados ap6s
fiscal, por late, exigivel em conformidade
eles as informayoes sobre 0 banco, agencia
licitante.

a apresentay.3.o do documento
corn a legis1a9.3.0 fiscal e com
e numero da conta corrente da

12.2 A lici tante devera encaminhar 0 documento
late, discriminando todas as importancias devidas,
servit;os efetivamente prestados.

fiscal exigivel,
correspondentes

por
aos

12.3 0 documento fiscal referido no subitem anterior devera destacar as
retent;oes previstas na Instruyao Normativa RFB nO 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e demais legisla<;oes pertinentes, quanto aos impostos
federais.

12.4 Na hip6tese de a licitante ser opt ante do simples, afim de fazer
incidir a nao reten<;ao de tributos, con forme art. 4°, XI, da Instruyao
Normativa RFB n° 1.234/2012, devera anexar a fatura declarayao
devidamente assinada por seu representante legal, sob as penas da lei.

12.5 Recebido 0 documento fiscal exigi vel, 0 CAU!BAprovidenciara sua
aferiyao e, ap6s aceita<;ao, efetuara 0 pagamento no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contados da apresentayao da respectiva nota fiscal!fatura.

12.6 0 CAU!BAreserva-se ao direito de nao efetuar a pagamento se, no
ato da atestac;ao, a prestayao dos serviC;os nao estiver de acordo com a
especificayao exigida.

12.7 A libera~ao do pagamento ficara condicionada a comprovayao da
regularidade fiscal da licitante, mediante consulta efetuada por meio
eletr6nico au par meio da apresenta<;ao dos seguintes documentos habeis: ,dj.(
12.7.1 Comprovante de regularidade com a Sistema de Seguridade social~-
atraves de Certidao Negativa de Debitos (CND)expedida pelo INSS;

Rua T~IIIIi\(lo do (jjJfJ(iI'e /18, !"itub<J(IP'<118j(>S!0 SrllVildur,iflA
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12.7.2 Comprovante de regularidade com 0 Fundo de Garantia do Tempo de
Servi<;os (FGTS), atraves do Certificado de Regularidade expedido pela
Caixa Econ6mica Federal;

12.7.3 Comprovante de inexistencia de debi tos inadimplidos perante a
Justic;a do Trabalho, atraves da Certidao Negativa de Debitos
Trabalhistas (eNDT), ex.pedida pelo Tribunal Superior do Trabalho -TST,
nos termos do Titulo VII-A da ConsolidaC;ao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreta-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943;

12.7.4 Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresenta<;ao de certid6es expedidas pela Procuradoria da Fazenda e pela
Secretaria da Receita Federal ou certidao conjunta;

12.7.5 Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

12.7.6 Prova de regularidade para com a Fazenda
Negativa de Tributos Mobilia.rios e Imobiliarios ou
do domicilio ou sede do licitante na forma da Lei;

Municipal (Certidao
Certidao conjunta),

12.8 Havendo erro na emissao do docurnento de cobranc;a ou circunstancia
que impec;a a liquidac;ao da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal
documento sera devolvido a licitante e 0 pagamento ficara pendente ate
que sejam sanados os problemas. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
sera reiniciado ap6s a regulariza<;ao da situa<;ao ou reapresenta<;ao do
documento fiscal, nao acarretando quaisquer onus para 0 CAU/SA.

12.9 A simples existencia da relayao contratual sem a contrapresta<;:ao do
serviyo nao enseja nenhum pagamento a licitante.

12.10 0 CAU/SA nao
servi<;:os realizados
contrato.

se responsabilizara
sem a solicitac;ao

pelo pagamento de
e autorizac;ao do

quaisquer
fiscal do

13 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALlZAcAO

13.1 A execu<;:ao do
colaborador que venham
no acompanhamento e na

contrato sera
a ser designado
fiscalizac;ao:

acompanhada e
pelo presidente,

fiscalizada por
compreendendo-se

13.2 Supervisionar
providencias sejam
observados;

a prestayao dos serviyos, garantindo que
tomadas para regularizac;ao de falhas ou

todas as
defeitos

13.4 Exigir
execuyao do
copias dos
providencias;

13.3 Levar
irregularidade

da contratada todas as providencias necessarias a boa~
contrato, anexando aos autos do processo de contratayao
docurnentos escri tos que comprovem as solici tayoes de

'¢
~\)

ao conhecimento da autoridade competente qualquer
fora de sua competencia;
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14 PRAZO DE EXECUc;AO E VIGENCIA

14.1 0 inicio da presta~ao dos servi~os ocorrera em ate 15 (quinze) dias
da assinatura do contrato.

14.2 0 periodo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado em iguais e ~
sucessivos periodos ate 0 limite de 60 (sessentaj meses, mantida as nfltill'
mesmas condi~6es inicialmente contratadas, con forme disposto no art. 57, ~
II da Lei nO 8.666/1993.

14.3 Durante a vigencia do contrato, caso seja
solicitar a mudan~a de enderec;o em consequencia
sua Sede Central, sendo que a licitante devera
servio:;ode mudano:;a de endere~o em no maximo
contados a partir de sua solicitao:;ao, sob
penalidade, con forme item 11 deste Edital.

necessario, 0 CAU/SA pode
da alterao:;aodo local de
atender a solicitao:;aode
15 (quinze) dias uteis,
pena de aplicao:;ao de

15 DAS DESPESAS E DOTAcAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execu~ao do objeto desta licitao:;aosao estimadas
em pesquisa de mercado realizada previamente por este Conselho, que esta
a disposio:;aode todos os interessados.

16 DA DOTAcAO ORc;,AMENTARIA

16.1 A Dotac;ao Orc;amentaria para as despesas oriundas
advirao da conta no 6.2.2.1.1.01.04.04.020
Telecomunicao:;oes.

da contratao:;ao
Oespesas com

17 ANEXOS DO EDITAL

17.1 a presente Pregao Presencia I compoe-se dos seguintes fazendo parte
integrante do mesmo:

a) Anexo I - Projeto basico

b) Anexo II Modelo de declarao:;ao conforme Decreto no 4.358 de
05/09/2002, de que nao existe na sua empresa, trabalhador nas situacoes
previstas no inciso XXXIII do Art. 70 da constituicao Federal;

c) Anexo III
Pequeno Porte;

Modelo de declarac;ao para Microempresa e Empresa de

d) Anexo IV - Modelo de Declara~ao de Inexistencia de Impedimento para
Contratar ou Licitar com a Administra~ao Publica.

e) Anexo V - Proposta de prec;o por lote;

f) Anexo VI
habilitacao deste
1 e 2.

Declara~ao de
Edital devera

pleno atendimento
ser apresentada fora

aDS
dos

requisitos
Envelopes n. 0 s ~

~(j>'C

de
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original ofertado, mas estarao impedidos de participar da etapa de
lances.

19 CONDICOES DE PARTICIPAcAO

19.1 A participa~ao
irrevogave1 das normas

nesta licita~ao implica na
constantes do presente Pregao.

aceitac;.ao plena e

19.2 Poderao
objeto social

participar da
compative1 com

lici tac;.ao somente as
o objeto da licitayao.

empresas que tenham

19.3 Poderao participar deste Pregao Presencial as empresas que:

19.3.1 Atendam as condic;.oesdeste Edital e apresentem as documentos nele
exigidos, em original ou por c6pia autenticada em Cart6rio de Notas e
Ofieio competente ou pelo Pregoeiro Oficial au Equipe de Apoio, a vista
dos originais;

19.3.2 Nao estejam sob processo de concordata, falencia, recuperac;.ao
judicial, concurso de credores, dissoluyao, liquida~ao; permitida a
participac;.ao em cons6rcio do mesmo grupo, nos termos do art. 33, da Lei
8.666/93, considerada a inovac;.ao da Emenda Constitucional n° 6 que
revogou 0 art. 171 da Constituic;.aoFederal, na forma do art. 32, § 4°.

19.3.3 Nao tenham sido declaradas inid6neas por ato de qualquer 6rgao da
Administrac;.ao Publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou Distrito Federal ou que estao suspensas ou impedidas de licitar com 0
CAU-BA;
19.3.4 Enquadradas em alguma das disposic;.oesdo artigo 9°, incisos I, II
e III, da Lei no 8.666/93 e suas atua1iza~oes;

19.3.5 Nao poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em
licitac;.oes,concedido as rnicroempresas e empresas de pequeno porte, pela
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, as que se
enquadrarem em qualquer das exclusoes relacionadas nos incisos do §4° e
nos §§ 5° e ° do seu artigo 3°;

19.4 Qualquer esclarecimento em rela~ao a presente licita~ao podera ser
solicitado diretamente a Pregoeira ou sua Equipe de Apoio, no endere90 e
horarios constantes no preambulo.

20 FORMA DE APRESENTAcAO DA "DOCUMENTAcAO" E "PROPOSTA COMERCIAL"

20.1 As LICITANTES deverao apresentar a "DOCUMENTAC;AO DE HABILITAC;AO" e
"PROPOSTA COMERCIAL" em 02 (dois) envelopes separados, fechados, opacos
e indevassaveis, identificados obrigatoriamente na forma seguinte:

,Wa !t'fi!!OriUdu ulhl;M€ 1!8, f'l!uba (I P·41~JO-~:!Ovl~?dC!!;RiI
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RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
ENVELOPE No 01 -"PROPOSTA COMERCIAL"
PREGAO PRESENCIAL No 005/2015
LaTE xx - (NOME DO LOTE)
RAzAO SOCIAL DA LICITANTE
ENVELOPE No 02 - "DOCUMENTAC;Ao DE HABILITAC;AO"
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PREGAoPRESENCIALNo 005/2015

21 ENVELOPE No 01 - "PROPOSTA COMERCIAL"

21.1 A LICITANTE dever.§.
lacrado, por lote (5), de
anexo V, em uma via (no
impressa, redig ida com
entrelinhas, devidamente
pessoa juridica.

apresentar a proposta comercial em envelope
acordo e em conformidade com 0 estabelecido no
papel timbrado da empresa), datilografada au

clareza,
datada e

sem emendas,
assinada pelo

rasuras, acrescimos
representante legal

ou
da

21.1.1 Cada licitante devera apresentar 01 (hum) envelope para cada late
que ira concorrer.

21.2 Sera de responsabilidade da
custos para atender os requisitos
contrata9ao da empresa e adequa9ao da

empresa contratada todos os demais
descritos nas exigencias para a
solU9.30 ao ambiente do Conselho.

21.3 No pre90 ofertado devera estar inclusos, alem do lucro, os custos
diretos e indiretos para a execu~ao do objeto desta licita9ao, inclusive
as despesas com mao-de-obra especializada ou nao, seguros em geral,
equipamentos, ferramentas, encargos da legislao;ao social, trabalhista e
previdenci.:'iria, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispendios
resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo 0 que for necessario para execuo;ao total desta
licitac;;ao, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em
relayao ao CAU/EA.

21.4 Sera admitida uma unica proposta por lote, para cada participante.

21. 5 0
dias,
devera

prazo de validade das propostas
contados da data estipulada para
ser explicitado na proposta.

e
sua

de no minimo 60
entrega, 0 qual,

(sessenta)
se maior,

21.5.1 Na fa1ta de indicac;;ao expressa do prazo de validade da proposta,
este sera considerado como de 60 (sessenta) dias.

21.5.2 A negativa expressa deste prazo de va1idade ou a informac;;ao de
outro menor sera motive para desclassificaydo da proposta.

21.6 a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar
usufruir do regime diferenciado e favorecido em licitac;:oes concedido
pela Lei Complementar n° 123/06 devera declarar, no ate da apresentac;:ao
de sua documenta9ao de Credenciamento, que atende os requisitos do
artigo 3° da mencionada Lei (Anexo III do Edital)

ENVELOPE No 02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAc;AO"

22.1 0 envelope no 02 devera conter em seu interior para a habilitac;;ao~i
em uma (mica via, os documentos referentes a personalidade juridica
capacidade tecnica, idoneidade financeira e regu1aridade fiscal, os
quais deverao estar vigentes e
original, au por qualquer processo
pelo Pregoeiro aficial ou Equipe

serem entregues ou apresentados
de fotocopia autenticada, legivel,
de Apoio, a vista dos originais

em
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ainda por publica<;ao em
relac;:ao assinada pelo
proponente, discriminando

6rgao de Imprensa Ofieial, acompanhados
responsavel legal, em papel timbrado
todos os documentos abaixo relacionados:

de
do

22.2 Da Documentac;:ao

22.2.1 Juridica:

22.2.l.a Registro
individual;

comercial, no caso de empresa ou empresario

22.2.1. b Ato consti tuti vo, estatuto ou
devidamente registrado, em 5e tratando de
casa de sociedades por ac;:6es, acompanhado
seus administradores, bern como todas as
houverem, ou da consolidac;:ao respectiva;

contrato social em vigor,
sociedades comerciais, e, no
de documentos de e1ei<;ao de
alterac;:oes contratuais, 5e

22.2.l.c Inscri<;ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

22.2.I.d Decreto de autoriza9ao, em se tratando de empresa au sociedade
estrange ira em funcionamento no Pais, e ato de registro au autoriza<;ao
para funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a atividade
assim 0 exigir.

22.2.2 Regularidade Fiscal:

22.2.2.a Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
CNPJ) do Ministerio da Fazenda;

22.2.2.b Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, atraves de
Certidao Negativa de Debitos (CND) expedida pelo INSS;

22.2.2.c Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do
Servicos (FGTS), atraves do Certificado de Regularidade de
(CRS) expedido pela Caixa Economica Federal;

Tempo de
Situa<;ao

22.2.2.d Prova de inexistencia de debitos trabalhistas, atraves da
Certidao Negativa de oebitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho - TST;

22.2.2. e Prova de regularidade para com a Fazenda
apresenta9ao de certid6es expedidas pela Procuradoria
Secretaria da Receita Federal;

Federal, mediante
da Fazenda e pela

22.2.2. h Prova de regularidade para com a Fazenda
Negativa de Tributos Mobili.:'iriose ImobilL3rios ou
do domicilio ou sede do licitante na forma da Lei;

22.2.2.f Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio
au sede do licitante, au outra equivalente, na forma da Lei;

Municipal (Certidao rx (
Certidao conjunta), ~

22.2.3 Qualifica9ao Econ6mico-Financeira:
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22.2.3.a Prova de negativa de falencia ou recuperac;;ao judicial, atraves
e Certid~o Negativa de Falencia ou Recuperac;;~o Judicial, expedida pelo
distribuidor do Tribunal de Justic;;ada sede da pessoa juridica, com data
de expediyao nao superior a 30 (trinta) dias, quando nao houver prazo de
validade expresso no documento.

22.2.4 Qualificac;;ao Tecnica:

22.2.4.a Comprovayao de aptidao para desempenho de atividade pertinente
e compativel, em caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto
desta licitayao, mediante a apresentac;;ao de atestado(s) emitidos em nome
da LICITANTE, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando ter executado a contento ou estar executando
servic;;ospertinentes ao objeto para 0 setor publico ou privado.

22.3 Declarac;;oes:

22.3.1 Declarac;;ao expressa da lici tante, conforme Decreto no 4.358, de
05/09/2002, de que nao existe na sua empresa, trabalhador nas situac;;oes
previstas no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituic;;ao Federal
(conforme modelo constante no Anexo II) .

22.3.2
licitar

Declarac;;ao de Inexistencia
com a AdministrayaO Publica

de Impedimento
(Anexo IV) .

para Contratar Oll

22.4 Somente serao examinados os documentos de habilitac;;ao da licitante
que tenha ofertado a proposta de MENOR PREGO GLOBAL, por lote, ao final
dos lances, ou daquelas que the sucederem.

22.5 Nao serao aceitos
documentos em substituic;;ao
e seus anexos.

protocol os de
aos documentos

entrega ou
requeridos no

solici tac;;ao de
presente Edital

22.6 Da habilitac;;aodas microernpresas e empresas de pequeno porte que se
beneficia rem, nesta licita~ao, do regime diferenciado e favorecido
concedido pela Lei Complementar n° 123/06:

22.6.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem
neste certame do regime diferenciado e favorecido pela Lei Complementar
o 123/06, ap6s a etapa de lances, deverao apresentar toda a documenta9ao
exigida para habi1itac;;ao, inclusive para efeito de comprovac;;ao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restric;;ao.

22.6.2 Havendo alguma restric;;aona comprovac;;aoda regularidade fiscal, 0
licitante microempresa ou empresa de pequeno porte sera habilitado e
declarado vencedor do certame na sessao do pregao, nos termos do § 1° do
artigo 43 da Lei Complementar nO 123/06. Ap6s, a Pregoeiro dara cH'!ncia
os licitantes dessa decisao e intimara 0 licitante declarado vencedor (
para, no prazo de 02 (dois) dias uteis para a regularizac;;ao da4f
documenta9ao, sendo que 0 termo inicial correspondera ao momenta da'
declarac;;ao de vencedor, ou ap6s 0 julgamento de eventuais recursos,
prorrogavel por igual periodo.
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22.6.3 Durante 0 prazo referido no subitem acima, nao podera ser exigi do
pelo CAU/BA a assinatura do Contrato, ou aceitac;ao au retirada do
instrumento equivalente.

22.6.4 A nao-regularizaQao da situaQao fiscal, no prazo
disciplinadas neste item, implicara decadencia do direito a
sem prejuizo das sanc;oes previstas no artigo 81 da Lei n"
artigo 7° da Lei n" 10.520/02, sendo facultado ao CAU/BA
licitantes remanescentes, na ordem de classificac;ao, ou
licitar;ao.

e condiQoes
contrataQao,
8.666/93 e

convocar os
revogar a

22.7 No julgamento da habilitaQao 0 Pregoeiro podera sanar erros OU

falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitac;ao.

23 DA SESSAO DO PREGAO

23.1 A sessao do pregao
contendo as propostas de
realizada no local, data e

para recebimento e abertura dos envelopes
preQos e as documentos de habilitac;ao sera
horario indicados no preambulo deste Edital,

e desenvolver-se-a con forme segue:

a) identificaQao e credenciamento de 1 (urn)representante por licitantei

bl recolhimento dos envelopes "proposta de prer;os" por lote e
"documentos
de habilita<;:ao";

01 abertura da sessao pelo Pregoeiro, apes ° que nao mais serao
admitidos
novos proponentes;

d) abertura dos envelopes "proposta de prer;os" por lote e leitura, em
voz alta, dos prec;os cotadosi

e) analise
estej am em

das propostas
desacordo com 0

apresentadas, desclassificac;ao daquelas que
Edital e classificaQao das que estejam em

consonancia com 0 exigido;

f) indica9ao das licitantes que participarao da rodada de lances
verbais, por lote, observado 0 seguinte:

I)da rodada de lances verbais participara a
o menor prec;o global, por lote, e todas
flutuarem-se no limite de ate 10% (dez por

licitante que tiver ofertado
as demais cujas propostas

cento) acima do menor pre90
globali

II) no caso de haver empate entre as propostas indicadas, sera decidida,17(
por sorteio, a ordern de oferecimento dos lances; ~

III) nao havendo pelo menos 3 (tres) propostas no limite de
por cento) acima do menor prec;o global ofertado por lote,

ate 10% (dez /
participarao 6

W'
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os lances verbais as licitantes ofertantes das 3 (tres) melhores
propostas, quaisquer que tenham side os pre~os oferecidos;

IV) no caso de haver empate entre as propostas indicadas no subitem
acima, todas as empatadas participarao da rodada de lances, ainda que
ultrapasse 0 numero de tres empresas, sendo que a ordem de participa~ao
das empatadas no oferecimento dos lances sera decidida mediante sorteio;

g) rodada de lances verbais, por lote, entre as licitantes convocadas, Ir

observado 0 seguinte: • ,
I) a rodada de lances verbais sera repetida ate que se esgotem as
ofertas par parte das licitantes;

II} a convoca<;ao para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, tera como
referencial os valores ofertados, iniciando-se com a licitante o£ertante
do maior pre<;:o global e finalizando com a ofertante do menor pre<;:o
global, devendo 0 lance ofertado cobrir 0 de menor pre<;:o global; a cada
nova rodada sera efetivada a classifica<;:ao momenUinea das propostas, 0
que definira a sequencia dos lances seguintes;

III) 0 primeiro lance verbal da sessao devera ser de valor inferior ao
da
proposta escrita de menor pre<;:o global; os demais lances deverao cobrir
o lance de menor valori

IV) a lieitante que nao apresentar seu lance na forma indieada aeima,
quando convocada pelo Pregoeiro, sera excluida das pr6ximas rodadas de
lances, salvo se a totalidade dos licitantes tambem nao oferecer lance;

h) ordenamento das licitantes por lote e por pre<;:o global;

i) analise da proposta de menor prer;o global, por lote, no que tange a
sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo a Pregoeiro decidir
motivadamente a respeito;

j) negociar;ao direta com a proponente de menor cota<;:ao, para a obtenQao
de melhor pre~o global, por lote, se for 0 caso;

1) procedimento a ser adotado no caso de ocorrencia de empate, na forma
e condir;oes da Lei Complementar nO 123/06, quando a menor proposta ou 0
menor lance nao for ofertado por microempresa ou empresa de pequeno
porte que possa se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em
licitar;oes previsto na mencionada Lei:

I) Entende-se por empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/06,
aquelas situa<;oes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) I
superiores a proposta mais bern classificada durante a etapa de lances. ;0 1
II) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada no <~-

intervalo percentual de ate 5% (cinco por cento) sera convocada para,
querendo, apresentar nova proposta de preQo global inferior aguela ,
classificada com 0 menor pre<;:o global ou lance, no prazo maximo de 5fP'

( 'C
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(Cinco) minutos apes 0 encerramento dos lances, sob pena de preclusao.
Apresentada proposta nas condio:;oes acima referidas, sera analisada sua
documentao:;aode habilitao:;ao.

III) No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item anterior, sera realizado sorteio entre elas,
definindo e convocando 0 vencedor do sorteio para, querendo, encaminhar
melhor oferta.

IV) Nao sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subi tern anterior, serao convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 1, na ordem
classificat6ria, para 0 exercicio do mesmo direito.

V) Ap6s a etapa de lances, sendo verificada a ocorrencia
assegurada, como criterio de desempate, preferencia de
as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
Complementar n0123/06.

de empate,
contratao:;ao
termos da

sera
para
Lei

VI) Nao havendo licitante vencedor, enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte, sera analisada a documenta<;:ao de habilitac;:ao
do licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e,
se regular, sera declarado vencedor, sendo, na hip6tese de nao
interposi9ao de recurso, adjudicado em seu favor 0 objeto licitado.

m) verifica<;:ao das candio:;oes de habilitac;:aa
apresentado a proposta de MENOR PREr;,-:OGLOBAL
passando para a analise da documenta<;ao das licitantes subsequentes,
observada a ordem de classifica9ao, caso a primeira nao atenda as
exigencias deste Edital, e assim sucessivamente ate que uma delas atenda
as condic;:oesde habilitaGao;

da licitante
PARA 0 LOTE

que tiver
OFERTADO,

nl proclama9ao da licitante vencedora, por lote;

0) vistas e rubrica, pela Pregoeira,
representantes das licitantes, em todas
habilita9ao da vencedora e no fecho
remanescentes;

pela Equipe de Apoio e pelos
as propostas, nos documentos de
dos envelopes de habilita9ao

p) manifestac;ao das
devidamente motivada,

demais lici tantes quanta it intenyao
se houver manifestayao positiva nesse

de recorrer,
sentido;

q) fechamento e assinatura da ata da reuni,3.opelo Pregoeiro, pel a Equipe
de Apoio e pelos representantes das licitantes;

r) devolu<;ao dos envelopes
salvo quanto

ficarao retidos ate que seja

"documentos de habilita<;ao" das
aos das que participaram dos
firmado 0 contrato;

licitantes
lances, que;;(

devera ser proced~d~
contrato no prazo de
nao util, ficara ele
seguinte. ~

ft&-'

remanescentes,

s) homologada a licitac;ao pela autoridade superior
a convocac;:aoda licitante vencedora para assinar 0
5 (cinco) dias uteis; vencendo-se 0 prazo em dia
automaticamente prorrogado para 0 primeiro dia util
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t) ap6s a assinatura do contrato, os licitantes remanescentes que
participaram da fase de lances serao informados para a retirada de seus
envelopes de habl1itac;ao, na sede do CAU/BA, em horario comercial no
set or de licitaQoes;

t.l) Os licitantes devera.o retirar os envelopes em no prazo de maximo de
15(quinze) dias, a contar da data da assinatura do contrato pela
licitante vencedora, em concordancia com 0 item anterior (t) I sob pena
de descarte pelo CAU!BA.

23.2 No casa de a sessao do Pregao, em situac;ao excepcional, vir a ser
suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes,
devidamente rubricados no fecho, ficarao sob a guard a da Pregoeira e
serao exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das licitantes, na
sessao marcada para a prosseguimento dos trabalhos.

23.3 Toda documentayao sera rubricada pelas LICITANTES au representantes
legais presentes a sessao e pelo pregoeiro e pela equipe de apoio do
CAU-SA.

23.4 Somente pessoa credenciada pela LICITANTE podera falar em seu nome.

23.5 As procurat;:e>esapresentadas pelos represent antes da LICITANTE na
sessao de julgamento desta licitat;:aoserao retidas pelo pregoeiro e pela
equipe de apoio CAU/SA e juntadas ao respectivo processo de licitat;:ao.

24 DESCLASSIFlCAcAO CAS PROPOSTAS

24.1 Ap6s analise das propostas serao, desclassificadas com base no
artigo 44, §§ 2° e 3°, e artigo 48, incisos I e II, da Lei no 8.666/93 e
suas atualizayoes, alem daquelas que nao atenderem as exigencias
contidas neste edital e que ofertarem serviyos incompativeis com 0
objeto desta licita9do.

25 DA CONTRATAc;AO

25.1 A contratayao sera formalizada com a lici tante que na sessao do
pregao, esgotado as lances e a verificayao da documenta9ao, tiver
ofertado 0 menor pret;:o global, por late, mediante a assinatura do
contra to de prestayao de servi90s.

25.2 A licitante vencedora, por lote, tera 0 prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a partir da convocat;:ao,para assinar 0 contrato.

25.3 Caso a licitante vencedora, par late, venha a se recusar a assinar
o contrato injustificadamente, dentro do prazo estabelecido no item
anterior e na vigencia da sua proposta, sem prejuizo das SanY6e~
previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e artigo 7° da Lei n .
10.520/2002 e das multas previstas neste Edital, no contra to e demai~
cominayoes legais, 0 CAU/EA, independentemente de qualquer aviso Oll

notificayao, convocara as licitantes remanescentes au revogara
licita~ao.
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25.4 Na convocayao das licitantes remanescentes, sera observada a
classificayao final da sessao de lances do Pregao.

25.5 As licitantes remanescentes convocadas na forma do item anterior se
obrigam a atender a convocayao e a assinar 0 contrato no
pelo CAU/BA, ressalvados os casos de vencimento das
propostas, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de
nao atendimento das condic;:oesde habilita<;ao.

prazo fixado
respectivas

recusa ou de

26 AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVI90S

26.1 A contratada, por lote, ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condiyoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem
necessaria no objeto desta licita<;ao, durante a vigencia contratual, ate
o limite de 25% (vinte e cinco por cento), con forme disposto no § 1° do
artigo 65, da Lei no 8.666/93 e suas atualiza90es.

26.2 Nenhwn acrescimo ou supressao poden'! exceder os limites
estabelecidos no item anterior, salvo para as supressoes resultantes de
acordo celebrados entre as partes.

27 DO REAJUSTE, DA REPACTUA<;AO ECONOMICO-FINANCEIRO DE PRE90S E DO
REEQUILIBRIO

27.1 Nao havera reajuste de pre<;os durante a vigencia do instrumento
contratual, bern como dos eventuais aditivos firmados.

27.2 Sera permit ida a repactuac;:ao do contrato, desde que seja observado
o
interregno minimo de 12 (doze) meses contados a partir da data de
vigencia do contrato, devendo ser apresentada a demonstrat;:ao analitica
da variat;:ao dos componentes dos custos, devidamente
justificada/comprovada, para analise e manifestaGao do CAU/BA.

27.3 Podera haver reequilibrio economico-financeiro do instrumento
contratual na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis,
porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execut;:aodo ajustado, ou ainda, em caso de forc;:amaior, caso fortuito au
fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, nos termos do artigo 65, inciso II, alinea "dN da Lei
nO 8.666/93.

27.3.1 Nos casos deste item, a contratada devera demonstrar
analiticamente a varia<;ao dos componentes dos custos do contrato,
devidamente justificada, onde tal demonstraGao sera analisada pelo
CAU/BA para verificaGao da sua viabilidade e/ou necessidade.

28 CONSIDERA90ES GERAIS
da CONTRATADA, durante a\i?i
contratat;:ao de servidor ~

28.1 E expressamente proibida, por parte
execuc;:ao do objeto desta licitar;ao, a
pertencente ao quadro de pessoal do CAU/BA.
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28.2 Nao serao consideradas para fins de julgarnento
vanta gem nao prevista neste Edi tal de Pregao presencial,
vanta gem baseada nas ofertas das dernais licitantes.

da proposta,
nem pre<;o OU

28.3 A criteria do CAU/BA, esta licita9ao podera ser:

a) Anulada, por ilegalidade, de oficio ou por provoca~ao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

b) Revogada,
superveniente

por razoes de interesse
devidamente comprovado.

publico decorrente de fata

28.4 Fica ressalvada a possibilidade de alterar;ao das condit;5es
contratuais, em face da superveniencia de normas federais, estaduais ou
municipais, bern como em razao da convenlencia e oportunidade da
Administrayao, devidamente justificados.

28.5 As licitantes assumirao todos os custos de
apresentayao de suas propostas e Autarquia Municipal nao
algum, responsavel por esses custos, independentemente da
resultado do processo licitat6rio.

preparayao e
sera, em caso
conduyao au do

28.6 As lici tantes sao responsaveis pela fidelidade e legi timidade das
informa90es e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitayao.

28.7 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara
no afastamento da lici tante, desde que seja possi vel a aferi9aO da sua
qualificayao e a exata compreensao da sua proposta, durante a realiza9ao
da sessao publica de pregao.

28.8 As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em
favor da amplia9ao da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento com a seguranya do futuro contrato.

28.9 Aos casas amissos, aplicarao as demais disposi90es das Leis
Federais n° 10.520/02 e 8.666193 e suas altera90es e demais legislayoes
pertinentes.

28.10 A homologayao do resultado dessa licitaC;ao nao importara em
direito a contratayao.

28.11 A contratada, par late, nao podera ceder au transferir, total ou
parcialmente, parte alguma do contrato. No caso de fusao, cisao,
incorporaC;ao ou aquisic;ao da empresa, a continuidade da contratayao s6
sera admitida com 0 consentimento previa e par escrito do CAU/BA, se
restando caracterizado 0 interesse. publico.

28.12 Sao de responsabilidade da liei tante 0 acompanhamento do Edital
eventuais altera90es e retifica90es pelo site www.cauba.org.br ate ~a
data da realiza9do da sessao publica de abertura dos envelopes Propost
de Preyos e Documentos de Habilitac;do. .
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28.13 Fica eleito 0 Foro da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir
Qualquer lide oriunda do cumprimento do estabelecido neste Edital e seus
anexos.

Salvador, 18 de junho de 2015.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU!BA

4h¥ANA PAU~ COUTO ALVES
Preg6e-ira
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ANEXO I -PROJETO BASIeO

CONTRATA9AO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TELEFONIA FlXA COMUTADA E
SERVICOS DE INTERNET PARA A SEDE DO CAU-SA

A) ORGAO INTERESSADO E LOCALIZA9AO

6rgao Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU-BA

CNPJ - 15.158.665/0001-03 Rua Territorio do Guapore, n° 218 - Pituba -
Salvador - BA - CEP 41.830-520
Fone: (71) 3037.0212 e (71) 3036.0212 - www.cauba.gov.br

B) AREA(S) INTERESSADA(S)

Presidencia, Conse1heiros e Funcionarios do CAU/BA.

C) RESPONSAVEL PELO PROJETO sASICO/GESTOR DO CONTRATO

Ralfe de Almeida Vinhas - Gerente Administrativo-Financeiro

D) OBJETO

o projeto objetiva a contra9ao de te1efonia fixa e
con forme os escopos descritos a seguir, para a
Arguitetura e Urbanismo da Bahia - CAU-BA.

servi<;o
sede do

de internet,
Conselho de

0.1 Escopo Sede CAU-BA

D. 1.1 A presente proposi<;ao obj etiva a contrata<;ao de servic;os
especia1izados de telefonia fixa comutada (STFC), nao residencial, com
acesso digital E1, com 5 canais bidirecionais, faixa de 15 ramais DDR,
devidamente instal ado com todos os equipamentos e acess6rios necessarios
para a interliga9ao com 0 PABX e servi90s especia1izados de internet
banda larga com toctos os equipamentos (moderns, routers, cabos, etc)
necessarios para conexao corn a rede corporativa.

Os servic;os prestados e toda a insta1ac;ao fisica das
equiparnentos serao rea1izados nas dependencias
Arquitetura e Urbanismo da Bahia/BA loca1izada na
Guapore, nO 218 - Pituba - Salvador (BA)

linhas, internet e
do Conselho de

Rua Territ6rio do

0.1.2 Os servi<;os
conformidade com as
(Anatel) .

de internet e te1efonia
norrnas da Ag~ncia Nacional

serao prestados em
de Telecornunica96es

0.1.3 Serao
modalidades;

adquiridos os servi90s de telefonia
local e longa distancia nacional.

fixa comutada nas~

D.1.4 Os servi<;os de telefonia adquiridos deverao
de configura9ao de desvio sequencial de charnadas

prever a possibilidade
entre grupos de ramais '6

~",-
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DDR, identificador de chamadas (BINA) e configura9do de sinal de ocupado
ou sinal de outra liga9do chamando par ramal au grupa de ramais.

D.1.5 A licitante devera dispanibilizar servi<;o de
para 0 CAU/BA, de liga90es destinadas aos servi90s
0900 e similares, bern como 0 recebimento de liga<;oes
quando devidamente solicitado pel a pessoa responsavel.

bloqueio, sem onus
0300, 0500, 0800,
a cobrar e outras,

D.l.6 0 entroncamento devera suportar conex6es estabelecidas tanto para
voz quanto para transferencias de dados atraves de modem convencional,
serviyo de videoconferencia em tempo real, e passar capias de fax
convencional sem software proprietario.

D.1.7 0 servi<;o devera incluir 0 recurso DDR (discagem direta a ramal),
de modo a possibilitar a obten<;30 de urn canal capaz de oferecer coneXdO
direta com qualquer ramal naquele endere<;o, possibilitando escoar todo 0
trafego de entrada e saida de urn equipamento PABX, sem necessidade de
interven<;do da telefonista.

D.1.8 ITEM EXCLUIOO

0.1.9 0 servi90 devera incluir plano
sequencial para as acessos, fornecido
aprovado pel a contratante.

de numera<;do preferencialmente
pela contratada e previamente

D.1.10 Serao adquiridos servi<;os de acesso a internet, banda larga, por
meio de fibra 6tica ou xOSL, na velocidade minima de 30 Mbps.

0.1.11 0 servi<;o de internet devera preyer trafego de dados
bidirecional, entrada e saida, e permitir acessos simultaneos entre os
equipamentos da empresa. Suporte a downloads, uploads, streaming de
videos, http, smtp, pop, imap e sem restri9do a qualquer outro tipo de
protocolo de internet existente ou que possa a ser eriado devido as
mudan<;as de tecnologias, em qualquer tipo de limita<;ao quanto a
quanti dade (em bytes) e conteudo da informa<;ao trafegada no acesso.

0.1.12 A prestar;ao dos servi<;os contratados de telefonia e internet
deverao ser realizados 24 (vinte e quatra) horas par dia, 7 (sete) dias
par semana, durante todo 0 periodo de vigencia eontratual, exeeto as
easos de interrup<;oes programadas e devidamente previstas na
regulamenta~ao vigente, devendo a licitante prestar atendimento, com 0
devido registro das solicitar;6es e reclamayoes sobre 0 funcionamento dos
servi<;os contratados, nos mesmos moldes.

0.2.2 Os servic;os
conformidade com as
(Anatel) .

de internet e telefonia
normas da Ageneia Naciona1

serao prestados em
de Telecomunica<;oes

D.2.3 Serao
modalidades:

adquiridos os servi<;os de telefonia
local e longa distancia nacional.

fixa comutada
nas ~)

0.2.4 ITEM EXCLUIDO
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0.2.5 A licitante devera disponibilizar servic;:ode
para 0 CAU/EA, de ligac;:oes destinadas aos servic;:os
0900 e similares, bern como 0 recebimento de ligac;:oes
quando devidamente solicitado pela pessoa responsavel.

bloqueio, sem onus
0300, 0500, 0800,
a cobrar e outras,

0.2.60 servic;:ode internet devera prever trafego de dados bidirecional,
entrada e saida, e permitir acessos simultaneos entre os equipamentos da
empresa. suporte a downloads, uploads, streaming de videos, http, smtp,
pop, imap e sem restric;:aoa qualquer outr~ tipo de protocolo de internet
existente ou que possa a ser criado devido a mudam;:as de tecnologias, ~
sem qualquer tipo de limitac;:aoquanto a quanti dade (em bytes) e conteudo ~
da informac;:aotrafegada no acesso.

0.2.7 A prestac;:ao dos servic;:os contratados de telefonia e internet
deverao ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana, durante todo 0 periodo de vigE!llcia contratual, exceto os
casos de interrupc;:oes programadas e devidamente previstas na
regulamentac;:ao vigente, devendo a licitante prestar atendimento, com 0

devido registro das solicitac;:oese reclamac;:oessobre 0 funcionamento dos
servic;:oscontratados, nos mesmos moldes.

E) DA JUSTIFICATIVA

E.1. A presente proposic;:ao objetiva 0 atendimento as necessidades
essenciais de comunicac;:ao, imperiosas ao desenvolvimento das atividades
regimentais e institucionais do CAU/SA, com 0 fito de facilitar a
comunicac;:ao entre 0 Conselho e os profissionais do Estado, 0 Presidente
e os Conselheiros, Presidente e colaboradores, Conselheiros e
colaboradores, entre uns e outros, alem das comunicac;:oes com orgaos
nacionais e internacionais.

Visa tambem prover os servic;:osde comunicac;:aode dados necessarios para
a utilizac;:ao dos sistemas corporativos do Conselho bern como envio de e-
mails e navegac;:ao. Enfim, toda e qualquer necessidade de interlocuc;:ao a
distancia visando a realizac;:ao das atividades descritas na Lei n°
12.378/2010.

E.2. A estrutura institucional do CAU/SA impoe, de forma a nao permitir
soluc;:ao de continuidade dos servic;:os publicos par este prestado, da
imperiosidade da existEmcia de servic;:ode telecomunicac;:ao por meio de
transmissao de voz e de outros sinais, destinado a comunicac;:ao entre
acessos fixos e fixo-moveis, para 0 pleno exercicio de suas atividades.
A ausencia destes servic;:os importara na completa paralisac;:ao das
atividades administrativas desempenhadas por esse Conselho.

E.3. A estrutura institucional do CAU/BA impoe, de forma a nao permitir
soluc;:ao de continuidade dos servic;:os publicos por este prestado, da
imperiosidade da existencia de servic;:o de comunicac;:ao por meio de I
transmissao de dados, destinado a comunicac;:ao entre 0 CAU/BA e seus fJ"
provedores de servic;:osde internet. A ausencia destes servic;:oslmportara~~
na completa paralisac;:ao das atividades administrativas e sistemicas
desempenhadas por esse Conselho.

Ru.\llerniofio do \Jua",ije 11~, Pitubu (H'-~18JO-~lO <;alaiGrj8A
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F.1. 0 perfil de trafego das liga<;:6es telefonicas servira apenas como
subsidio a composi<;:ao da planilha de forma<;:aode pre<;:o pelas licitantes.

F.2. Os quanti tati vos mencionados abaixo disponibiliza
estimativa do perfil de trafego das 1iga90es te1ef6nicas
entanto, nao constitui qualquer compromisso futuro nem gera
obriga9ao para 0 CAU!BA.

apenas a
que, no
qualquer

F.3. Perfil de trafego estimado,
telefonicas originadas

em minutos, relativo a liga90es

F.3.1 Perfil de Trafego -Sede CAU!BA

Oas defini90es:

a) Servi90 Local Fixo-Fixo: aquele destinado a comunica<;:ao entre pontos
fixos determinados situados em uma mesma area local;

b) Servi<;:o de Longa Oistancia LON -01, 02
comunica9ao entre pontos fixos determinados
distintas do territ6rio nacional;

E 03: aquele
situados em

destinado a
areas locais

c) Servi90 de Longa Oistancia Internacional LOI: aquele destinado a
comunica<;:ao entre urn ponto fixo situado no territ6rio naeional e outro
ponto no exterior.

TIPO DE TRAFEGO

F.S. Nos valores propostos para os servi90s de telefonia deverao estar
inclusos, tais como e sem se limitar, todos os custos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impastos
Federais, Estaduais e Municipais (a eXCe9aO das tributos de natureza
direta e personalis sima que oneram pessoalmente 0 contratado nao devendo
ser repassados ao contratante), contribui<;oes previdenciarias, e
quaisquer Qutras despesas no que se refere a presta9ao dos servi90s
objeto deste termo de referencia.

G. DO PERFIL DE TRAFEGO DE INTERNET
G.l. 0 trafego de internet nao podera possuir nenhum tipo de restri9ao ,
de usa, aperando 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sem limi,~/~,~

RLI,~,lell!torio fjV iju())v{' )18, i\tU!IJ Up-41Kj0-',2D '01\'0(1(11 /e.:.
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de quantidade de dados trafegados, nem restri9ao de tipo de dados
trafegados, porta 16gica ou servi90.

G.2. A diferen9a entre
fornecida devera atender

a velocidade contratada e velocidade
os termos da Resolu9ao 574/2011 - Anatel.

minima

G.3. Nos valores propostos para as servi<;:os de internet banda larga
deverao estar inclusos, tais como e sem se 1imitar, todos os custos
diretos e indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, C
impostos Federais, Estaduais e Municipais (i; exce,do dos tributos de •
natureza direta e personalissima que oneram pessoalmente 0 contratado
nao devendo ser repassados ao contratante) , contribui90es
previdenciarias, e quaisquer outras despesas no que se refere a
presta9ao dos servi90s objeto deste termo de referencia.

H. DAS ESPECIFlCACOES TECNlCAS

Os itens seguintes estabelecem condiGoes tecnicas minimas para efeito da
contrata9ao objeto deste termo de referencia.

H.l. DAS ESPECIFlCACOES TECNlCAS - TELEFONIA FlXA

H. 1.1. 0 encaminhamento das chamadas devera ser feito de mane ira que 0
usuario receba sinais audiveis, facilmente identificaveis e com
significados nacionalmente padronizados, nos termos da regulamenta9ao,
que Ihe permitam saber 0 que passa com a chamada.

H.1.2. A obten9ao do sinal de discar em cada periodo de maior movimento,
devera ser de no maximo 3 (tres) segundos, em 98% dos casos.

H.l. 3. As tentativas de originar chamadas locais e de longa distancia
em cada periodo de maior movimento, deverao resultar em
com 0 assinante chamado em 65% dos casos.

nacionais,
comunica9ao

H.1. 4. As chamadas deverao ser realizadas com boa qualidade
ou interferencias e

de
transmissao, em niveis adequados, sem ruidos
baixa incidencia de queda das liga<;:6es.

com

B.2. DAS ESPECIFlCACOES TECNlCAS - INTERNET

H.2.1. E vedada a utiliza9ao de comunica9ao via radio.

H.2.2. Fornecimento de links de acesso a internet banda larga por meio
de fibra 6tica au padrao xDSL com velocidade minima de 30 Mbps para a
sede do CAO/BA, sem qualquer tipo de limita<;:aode franquia de consumo au
trafego ou, ainda, conteudo.

H.2.3. Fornecer todos
devidamente configurados
do Conselho.

as equipamentos (Modem,
e prontos para a conexao com

roteadores, etc)
a rede corporativa

H.2.4. Caso seja necessaria uma linha telef6nica instalada para ativa9ao
do acesso a internet a linha devera ser fornecida junto ao link e devera

~Ui!leillioflo do {J[ja~e lUt P(uba ([p.~18JO-~2{j~~ivador!BA
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ser especifica para esse fim, sem nenhum outro serviyo ou tarifa ativo e
nao podera haver procedimentos de conexao!desconexao da linha.

H.2.S. Devera ser disponibilizado meios de aferir a velocidade dos links
instalados.

Caso esse requisito nao seja atendido, a contratada nao podera refutar
os
meios utilizados pelo CAU!BA para aferir as velocidades contratadas.

H.3. SOLICITAcAO DE SERVICOS

H. 3.1. Para determinar a qualidade da
solicitayoes de reparo, por mes, nao podera
por cento) a cada cern acessos, e caso houver
empresa contratada devera ser penalizada.

operadora, 0
exceder a 2.5%

nllinero de
(dois e meio

mais solicitayoes, a

H.3.2. A contratada devera dispor de sistemas de supervisao para atuar
preventivamente na detecyao de defeitos.

H.3.2. 0 atendimento das solicitayoes de reparo para telefonia fixa, com
excec;ao dos canais El, devera ser de ate 8 (oito) horas, contadas a
partir de sua solicitayao, em 96% dos casos. Em nenhum caso, 0
atendimento devera se dar em mais de 24 (vinte e quatro) horas, contadas
a partir de sua solicita9ao.

H.3.3. Para os
reparo, devera
solicitayao, em
dar em mais de 8

acessos aos canais El, 0 atendimenta da solicitayao de
ser de ate 5 (cinco) horas, contadas a partir de sua
96% dos casos. Em nenhum caso, 0 atendimento devera se
(oito) horas, contadas a partir de sua solicitayao.

H. 3.4. 0 atendimento das solici tayoes de repara para internet, devera
ser de ate 4 (quatro) haras, contadas a partir de sua solicitayao, em
96% dos casos. Em nenhum caso, 0 atendimento devera se dar em mais de 12
(doze) horas, contadas a partir de sua solicitayao.

H.3.5. A contratada devera atender a solici ta<;:aode instala<;ao de nova
linha do STFC em, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir de sua
solicitayao, em 96% dos casos.

H. 3.6. A contratada devera atender a solici tayao de servi<;o
de endereyo de usuarios em, no maximo, 30 (trinta)dias,
partir de sua solicitayao, em 96% dos casos.

de mudanya
contados a

H.3.7. A contratada devera manter um telefone franqueado, gratuito (tipo
0800), 24 (vinte e quatro) haras par dia, 7 (sete) dias por semana, para
a solicitayao de serviyos e au reparos.

H.3.8. A contratada devera dispor de urna Central de Manutew;ao, que
permita a execu9ao dos servi<;os nos prazos estipulados.

H.4. DOS SERVICOS DE INSTALAcAO E ATIVAcAO E DAS CONDICOES DE ENTREGA E
RECEBlMENTO DO OBJETO

RUiJH!(III()(!r dn (iud~o"e11$, ~Illlli;; CEP-I;i~m',)20 ,dll'ddlll ·'flA
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H.4.1. Todos os custos relacionados com materiais, equipamentos e mao de
obra destinados a instalayao e ativar;ao dos servir;os de telefonia fixa e
internet serao suportados exclusivamente pela contratada.
H. 4.2. A contratada devera informar data e horario estipulados para a
ativayao das linhas telefonicas e link de internet, de forma escrita a
Ger€mcia Administrativa do CAU/SA, com antecedencia minima de 7 (sete)
dias da data prevista para a execur;ao do servi90:

H.4.2.1. a CAU/SA podera concordar ou estipular outra data e/ou horario
para a execur;ao dos serviyos;

H. 4.2.2. Diante das necessidades operacionais, 0 dia indicado para os
servi90s devera ser dia util;

..
H.4.3. A contratada devera instalar 0 link digital e 0 link de internet
na sede do CAU/SA. Devera efetuar as testes necessarios ao seu perfeito
funcionamento e treinar as servidores e operadores do sistema, con forme
os prazos de entrega estabelecidos.

H.4.4. Os serviyos s6 poderao
efeti va entrada em serviyo e
internet e linhas telef6nicas,
contratante.

ser cobrados pela contratada quando da
operar;ao de cada link digital, link de
ap6s termo de recebimento emitido pela

H. 4.5. 0 acompanhamento
feitos par representante

e fiscalizayao da execur;ao
designado pelo contratante.

dos servir;os serao

H.4.6. 0 objeto sera recebido provisoriamente, para verificayao da
conformidade dos serviyos com a especificayao, e definitivamente no
prazo maximo de cinco dias ap6s 0 recebimento provis6rio.

I. DA PROPOSTA

1.1. A proposta devera ser apresentada nos moldes da planilha de custo
abaixo:

PLANILHA DE FORMAcAo DE PRE<;O @)
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El= CMM XTl
E2= CMM XT2
E3= CMM XT3

Perfil mensal

Tl
T2
T3

Prec;:ototal mensa I
E=El+E2+E3+E4Tipo de Chamada

Consumo mensa I
estimado em minutos

Prec;:ounitario do
minuto - TARIFA

T4 E4= CMM XT4
com consumo
com consumo

I.2. Oas defini90es:

I.2.1.
06:00h

Horario normal:
as 13:59h;

dias uteis das 06:00h as 23:59h, sabado das

1.2.2. Horario reduzido: dias
feriados e sabados das 00:00 as

uteis das
05:59h e das

OO:OOh as
as 14:00h

05:59h; domingos,
as 23:59h.

1.3. Para a composi9ao de pre90s, devera ser observado 0 seguinte:

1.3.1. 0 pre90 das liga90es telef6nicas correspondera aqueles constantes
do plano basico ou alternativo, aprovado pela Anatel, levando-se em
conta 0 perfil de trafego da contratante; ~

1.3.2. 0 perfil de trafego servira tao-somente de subsidio as llcitantes
na formula9ao das propostas, e nao constitui qualquer compromisso futuro~
para com a contratada em fun9ao de atingir qualquer meta; ~v

!Iv; ]('lli:Olin dp 21(, ili;\I!n UY'41830,}}t "Jindor!IlA
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1. 4. Os preyos apresentados ja devem estar considerando todos os
impastos
inclusos.

1.5. 0 pre~o da instala9ao poder§. ser cobra do somente uma vez, junto corn
a primeira mensalidade.

1.6. Sera permi tide valor igual
comodatos/alugados.

os equipamentosa zero para

1.7. 0 criteria de julgamento levara
com todos as impastos aplicados.

em considerayao 0 valor total anual

J. DAS OBRlGA~6ES DA CONTRATADA

Deverao estar em conformidade, para todas as localidades/lotes:

J .1. Adotar todas as providencias necessarias para a fiel execw;:ao do
objeto em conformidade com as disposi90es deste termo de re£erencia,
executando-o com eficiencia, presteza e pontualidade.

J. 2. Todos as custos relacionados com materiais, equipamentos e mao e
obra destinados a insta1ayao e ativayao dos serviyos de telefonia fixa e
internet serao suportados peia contratada. Assim, passagem de cabos,
instalar;oes de equipamentos, rede de cabos metalicos especificos ou de
fibras opticas (quando necessaria), e10s metalico-opticos, brar;adeiras,
conectores, parafusos de fixar;ao, tubular;oes, anilhas de identificar;ao,
Ianr;amento de cabos, e outros ltens nao discriminados neste documento a
fim de viabilizar a implantar;ao e c~rreta instalar;.3o/identificayao dos
equipamentos necessarios ao circuito de cornunicar;ao.

J. 3. Pres tar todos
CAU/BA, atendendo
proposic;oes.

os esclareeimentos que
prontamente a quaisquer

Ihe forem solieitados pelo
reclamar;oes, indagac;oes e

J.4. Reparar, corrigir,
do objeto contratual
incorrer;oes resultantes

remover, as suas expensas,
em que se verificarem
da execuc;ao dos servic;os.

as partes au etapas
vieios, defeitos au

J. 5. Observar e fazer com que seus ernpregados observern os regulamentos
administrativos do CAU/EA.

J. 6. Asswnir a responsabilidade por todas as providencias e obrigac;6es
estabelecidas na legislac;:ao especifica de acidentes de trabalho quando
forem vitimados seus empregados, qualquer que seja 0 local da prestac;:ao
dos servic;os no momenta em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes
os atendimentos devidos;

J.7. Fazer incluir nos valores propostos, tais como e sem se
todos as custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas e
seguros, fretes, impostos Federais, Estaduais e Municipais (a
dos tributos de natureza direta e personalissima, que

1imi tar,
sociais,
excec;:ao
one:r:--a~

t@,
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pessoalmente 0 contratado, nao
contribui<;oes previdenciarias,
refere a presta~ao dos servi~os

devendo ser repassados a contratante),
e quaisquer outras despe5as no que 5e
objeto deste termo de referencia.

J.B. Responder par todos e quaisquer danos pessoais au materiais
causados por seus profissionais ou prepostos as dependencias,
instalacoes e equipamentos do CAU/SA e de terceiros, a titulo de culpa
au dolo, providenciando a correspondente indeniza<;:ao, assim como arcar
com despesas decorrentes de quaisquer infra<;oes praticadas por seu
pessoal durante a prestacao dos servicos, ainda que no recinto do
CAD/BA, alem de muitas ou despesas de qualquer natureza. ~

J. 9. Fornecer os documentos fiscais exigi veis na forma da Iegislac;:ao
aplicavel.

J .10. Acatar as instru<;:oes e observa<;:oes formuladas pela fiscaliza<;:ao,
desde que sejam exige!Dcias estabelecidas neste termo de referencia, no
contrato e/ou legislac;:aopertinente, ficando desde logo ressaltado que a
atuac;ao da fiscaliza<;ao nao exime a licitante de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre todos os servi~os prestados.

J. 11. Permi tir que 0 CAU/BA promova a fiscalizacao
obediencia as prescri<;:oesdescritas no art. 67 da Lei nO

do contrato,
8.666/1993.

em

J.12. Aceitar, nas mesmas condi<;:oes contratuais,
supressoes que se fizerem necessarios ate 0 limite de
por cento) do valor global do contrato.

os
25%

acrescimos au
(vinte e cinco

J .13. 0 CAU/BA podera reter pagamentos equivalentes a quantias
suficientes a garantia de eventuais indenizac;6es trabalhistas, ate 0

transi to em julgado das respecti vas senten<;:as, sendo que a lici tante
ressarcira 0 CAU/BA de qualquer despesa que este vier a ser condenado a
pagar.

J.14. Assegurar ao CAU/SA
pre<;:os que estejam sendo
vigencia do contrato.

o repasse de todos as descontos, vantagens e
oferecidos ao publico em geral, durante a

J.1S. Nao transferir a outrem, no todo
contrato, sem previa e express a anuencia do

ou em
CAU/BA.

parte, o objeto do

J.16. Informar a necessidade de eventuais interruP90es programadas dos
servi<;:os,corn antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis.

J.17. Cumprir as disposi<;:oes da Lei nO 9.472/97, especialmente no que
tange aos direitos do usuario, do contra to de concessao/autoriza<;:ao
firmado com a ANATEL, alem das demais disposi<;:oes regulamentares
pertinentes ao servico a ser executado.

J .18. Dar imediato conhecimento ao CAU/BA sabre qualquer fata
extraordinario au anormal que ocorrer durante toda a execu<;:aodo objeta
contratado.

''r" ,'v
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J.19. Assumir inteira responsabilidade, quer tecnica quer administrativa
do objeto contratado, nao podendo transferir a outras sociedades a
Responsabilidade por problemas de funcionamento do servi90.

J.20. Emitir as contas
detalhamento das ligayoes,

de cada
informando 0

linha individualmente,
consumo de cada telefone;

ou com

J.2l. Fornecer n(1mero telef6nico para registro das reclamayoes
funcionamento do serviyo contratado, com funcionamento 24
quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana.

sobre 0
(vinte

K. OBRlGA90ES 00 CONTRATANTE

K.l. Proporcionar todas as facilidades e pres tar as
esclarecimentos que venharn a ser solici tados pelo
necessarias ao desenvol vimento das atividades relati vas
assumidas.

informa90es e
licitante e

as obrigayoes

K.2. Pagar os valores correspondentes a remunera9ao do objeto do
contra to
Pactuados.

K.3. Acompanhar e fiscalizar 0 fornecimento e instala9ao do objeto, pOr
meio de profissional designado, 0 qual anotara em registro proprio todas
as ocorrencias constatadas.

K.4. Atestar os
contratados, quando

documentos fiscais correspondentes aos servi90s
executados a contento e aceitos.

K.S. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei90es, falhas ou
irregularidades constatadas no fornecimento e instala9ao do objeto desta
carta convite para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

L. OAS PENALIDADES

L.l. Em caso de inexecu9ao parcial ou total das condiyoes fixadas neste
projeto basico, no contrato, erro de execuyao, ou demora na execuyao, a
licitante estara sujeita as seguintes penalidades:

L.1.1. Advertencia, por escrito, nos casos de infrayoes de menor
gravidade que nao ocasionem prejuizos ao contratante;

L.l.2. Multas:

I) de 0,3% (tres decimos por cento) ao
proposta, ate 0 10° (decimo) dia de atraso,
causa, deixar de cumprir qualquer obrigayao

dia, sobre 0 valor
quando a licitante,
assumida;

total da
sem justa

II) de 0,6% (seis decimos por cento)
proposta, quando, sem justa causa,
superior ao 10° (decima) dia ate a 30°

ao dia, sobre 0 valor total da
a 1icitante ocorrer em atraso
(trigesimo) dia;

III) de 10% (dez por
decorridos mais de 30

cento) sobre 0
(trinta) dias

valor total
de atraso

da
sem

proposta quando
manifestayao da ri

\9J"
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licitante e/ou sem justificativa aceita pelo CAU/BA,
total inadimplemento;

caracterizando

1.2. A licitante podera ser suspensa temporariamente do direito de
participar de procedimentos licitat6rios e tambem ser impedida de
contratar com a Administra~ao pelo prazo de ate 2 (dais) anos.

L.3. As multas seraa descontadas dos pagamentos a que a licitante tiver
direito, au recolhidas diretamente ao CAU/BA, no prazQ de 15 (quinze)
dias, contados da data de sua comunicayao, au ainda, quando for 0 caso,
cobrados judicialmente.

L.4. A penalidade referida no item L.1.2.
pratica de ilicitos em quaisquer das fases
de prazos e condi90es e a inobservancia das
no ato convocat6rio.

sera aplicada nos casos de
da licitac;ao, descumprimento
demais disposi<;oes previstas

L.5. Para aplica<;ao das penalidades aqui previstas, a
notificada para apresenta<;:a.ode defesa previa, no prazo
uteis, contados da Notifica<;:ao.

licitante
de cinco

sera
dias

L.6. As penalidades previstas sao independentes entre si, podendo ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis, inclusive aquelas previstas no C6digo de Defesa do Consumidor.

L.7. A criterio
penalidades a que

do CAU/BA poderao tambem ser aplicadas as demais
se referem os arts. 86 a 88 da Lei nO 8.666/1993.

M. DA ACEITAcAO E DO PAGAMENTO

M.l. as pagamentos serao realizados ap6s a apresenta<;:ao do documento
fiscal exigi vel em conformidade com a legisla<;:ao fiscal e com eles as
informa<;:oes sobre 0 banco, agencia e numero da conta corrente da
licitante.

M.2. A licitante devera encaminhar
di scriminando todas as importancias
servi<;:osefetivamente prestados.

o docurnento fiscal exigivel,
devidas, correspondentes aos

M.3. 0 documento fiscal referido no subitem anterior devera destacar as
reten<;:6es previstas na Instru<;:ao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e demais legisla<;:6es pertinentes, quanto aos impostos
federais.

M. 4. Na hip6tese de a licitante ser optante do simples, afim de fazer
incidir a nao reten<;ao de tributos, con forme art. 4 0, XI, da Instruc;ao
Normativa RFB nO 1.234/2012, devera anexar a fatura declarac;ao
devidamente assinada por seu representante legal, sob as penas da lei.

M.5. Recebido 0 docurnento fiscal exigivel, 0 CAU/BA providenciara sua4i
aferi<;:ao e, ap6s aceita<;ao, efetuara 0 pagamento no prazo de 10 (dez) ...
dias uteis, contados da apresenta<;:aoda respectiva nota fiscal/fatura.

Rua It'lliiolio dQ ClMpOff; )18, Pi\\llla (lP-<118JQ·)J(l Sdlvd(ior!I);\
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M.6. 0 CAU/SA reserva-se ao dire ito de nao efetuar 0 pagamento se, no
ate da atestac;;ao, a prestac;;aodos servic;;osnao estiver de acordo com a
especificac;;ao exigida.

M.7. A liberac;;ao do pagamento ficara condicionada a comprovac;;ao da
regularidade fiscal da licitante, mediante consulta efetuada por meio
eletr6nico au par meio da apresentac;;aode documentos haheis.

M.8. Havendo erro na emissao do documento de cobranc;;aou circunstancia
que impec;;a a liquidac;;ao da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal
documento sera devolvido a licitante e 0 pagamento ficara pendente ate
que sejam sanados os problemas. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento
sera reiniciado ap6s a regularizac;;ao da situac;;aoou reapresentac;;ao do
documento fiscal, nao acarretando quaisquer onus para 0 CAU/SA.

M.g. A simples existencia da relaC;;aocontratual sem a contraprestac;;ao do
servic;;ona~ enseja nenhum pagamento a licitante.

M.10. 0
serviC;;os
contrato.

CAU/BA nao
realizados

se responsabilizara
sem a solicitac;;ao

pelo pagamento de
e autorizac;;ao do

quaisquer
fiscal do

N. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAcA0

N. 1 . A exeCUC;;ao do
colaborador que venham
no acompanhamento e na

contrato sera acompanhada e
pelo Presidente,

fiscalizada por
compreendendo-sea ser designado

fiscalizaC;;ao:

I) Supervisionar a
providencias sejam
observados;

prestac;;ao dos
tomadas para

servic;;os, garantindo que
regularizac;;ao de falhas au

todas as
defeitos

II) Levar ao conhecimento
irregularidade
fora de sua competencia;

da autoridade competente qualquer

III) Exigir
execuc;;a.odo
c6pias dos
providencias;

da contratada todas as providencias necessarias a boa
contrato, anexando aos autos do processo de contratac;;ao
documentos escri tos que comprovem as solici tac;;6es de

O. VALOR ESTlMADO

0.1 0 valor anual estimado para os servi<.;os de telefonia fixa e R$
14.400,00 (quatorze mil, e quatrocentos reais) e para os servi90s de
Internet e de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

P. PRAZO DE EXECUcAO E VIGENCIA

(quinze) 4)P.1. 0 inicio da prestayao dos serviyos ocorrera em ate 15
dias, apos a assinatura do contrato.
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P.2. 0 periodo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, cantadas
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado em iguais e
sucessivos periodos ate a limite de 60 (sessenta) meses, mantida as
mesmas condi~5es inicialmente contratadas, conforrne disposto no art. 57,
II da Lei nO 8.666/1993.

P.3. Durante a vigencia dos 60 meses, caso necessaria, 0 CAU!BApode
solici tar mudanc;:a de endereyo em consequencia da al tera<;a.o do local de
sua sede, a licitante devera atender a solicitac;:a.o de servic;:o de mudan<;a ~ ,
de enderec;:o no maximo, 15 (quinze) dias uteis, contados a partir de sua
sOlicitac;:ao. Em nenhum caso, 0 atendirnento devera se dar em mais de 20
(vinte) dias uteis, contadas a partir de sua solicita<;ao.

Ralfe de Almeida vinhas
Gerente Administrativo Financeiro

RU~ i{'II:IVi '0 do (iudpo,-e ? 18, PiluiJo ([P-41dO-)J(J S~lvijdOl/nA
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ANEXO II
MODELO DE DECLARA~O CONFORME

DECRETO 4.358 DE 05/09/2002, DE QUE Mio EXISTE NA EMPRESA TRABALHADOR
NAB SITUAC;OES PREVISTAB NO INCISO XXXIII DOARTIGO 7° DA CONSTITUIc;,AO
FEDERAL.

CAU/BA

Pregao Presencia 1 n° 005/2015

Objeto: Contra~ao de telefonia fixa e servi~o de internet
~ ' inscri to no CNPJ no , por interrnedio
de seu representante legal o(a) Sr(a).
portador (a) da Carteira de Identidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27
de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi9ao de aprendiz ( ).

(local e data)

(represent ante legal)

Observayao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

RU<lIi'fli:u{itl,ju GUdVoJi€}16. Plluva W'-~ 183()'SIl')~jVJd(lfjBA
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAcAO PARA MICROEMPRESA E

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CAU!BA
Pregao Presencial n° 005/2015

Objeto: Contra~ao de telefonia fixa e servi90 de internet ....

par
inscrito no CNPJ/MF sob

intermedio de seu representante legal
portador(a) da Carteira de Identidade

o
o (al

noSr (a).
e do CPF/MF no DECLARA, para fins legais, ser

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legisla9ao vigente,
em especial no que tange ao concei to trazido pelo artigo 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, estanda apta a usufruir
do tratarnento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 daquela Lei
Complementar.

(local e data)

(representante legal)

Observa~ao: A declara9ao devera ser feita em papel timbrado da empresa,

i?o~ lNi/(l(jo,ja GUJi)llle niL PihJb~ CU"41i;iJU-520 5;:)v~(!o!/I)A
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAc;AO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR OU LICITAR COMA ADMINISTRAc;AO p(JaLICA

CAU/BA

Pregao Presencia I nO 005/2015

Objeto: Contra93o de telefonia fixa e servi90 de internet

inscrito no CNPJ/MF
por intermedio de seu representante

sob
legal

o
o(a)

Sr (a) .
portador (a) da Carteira de Identidade no e do CPF/MF no

DECLARA, para fins legais, a inexistencia de impedimento
para contratar ou licitar com a administra930 publica, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

(local e data)

(representante legal)

Observa9do: A declara9do devera ser feita ernpapel timbrado da empresa.

Ru~lerritorio do
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ANEXO V
PLANILHA DE FORMAGAo DE PREGO

CAU/BA
Pregao Presencia 1 n° 005/2015
Objeto: Contra~ao de te1efonia fixa e servi90 de internet

EMPRESA:~ CNPJ: 00.000.000/0000-00
NOME RESP. ==~==~
CPF TELEFONE:
(xx7)~O~O~o~o-OO'O'O'O~E-MA~~IL~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__--~C~E~L~U~L~A~R~'-,(~X~X~)-OOO0-0000

PLANILHA DE FORMAGAo DE PREGO SEDE CENTRAL

sem consumo
Perfil mensal de estimado

Tipo de Chamada
Consumo mensal Pre~ounitario do

estimado em minutos minuto _ TARIFA Pre~ototal mensal
E=E1+E2+E3+E4

Total estimado do
Total estimado

com

com
Total anual

T1
T2
T3
T4

El= XTl
400
300
100

E2= CMM XT2

E3= CMM XT3
E4=

F1=A+B+E
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PRAZO DA PROPOSTA: 60 (sessentaj dias

(Local e data)
(Represent ante legal)

Observa~ao: A declara~ao devera ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTA4;AO DE SERVICOS DE TELEFONIA FlXA E SERVICO DE
INTERNET

CONTRATA~Aode empresa
telefonia fixa e servic;o
empresa
URBANISMODABAHIACAUBA.

especializada para presta<;:ao de
de INTERNETque fazem entre si,

e do outro 0 CONSELHQDE

servic;os de
de urn lado, a
ARQUITETURAE

Pelo presente instrumento, de urn lado,
URBANISMO DA BAHIA CAU/BA, autarquia
profissional regida pela Lei nO 12.378, de
inscrita no CNPJ sob 0 n° 15.158.665/0001-03,

CONSELHODE ARQUITETURAE
federal de fiscaliza<;:ao
31 de dezembro de 2010,
com sede na Rua Territ6rio

do Guapore, nO 218 - Pituba, Salvador (BA), neste ato representada pelo
seu Presidente, Sr , doravante denominado
CONTRATANTE,e de outr~ a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX,inscrita no CNPJ/MF
sob o n' . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ., com sede
................................ , neste ato representada por
........................... , doravante denominada CONTRATADA,resolvem
firmar 0 presente "Contrato de Presta<;ao de Servi<;:os de Telefonia Fixa e
Servi<;o de INTERNET", pelas cLausulas que seguem:

1 CLAUSULA PRIME IRA - DO OBJETO

1.0 Contra<;:ao de telefonia
com 0 ANEXO I do edi tal,
Urbanismo da Bahia - CAU/BA

fixa e servic;o de internet, em conformidade
para a sede do Conselho de Arqui tetura e

CLAUSULA SEGUNDA - DO ESCaPO DE TRABALHO

2.2 Da Sede do CAU/BA

2.1.2 Contrata9aO de servic;os especializados de telefonia fixa comutada
(STFC), nao residencial, com acesso digital E1, com 5 canais
bidirecionais, faixa de 15 ramais DDR, devidamente instalado com todos
os equipamentos e acess6rios necessarios para a interligac;ao com 0 PABX
e servigos especializados de internet banda larga com todos os
equipamentos (modems, routers, cabos, etc) necessarios para conexao com
a rede corporativa.

2.1.3 Os serviyos prestados e toda a instalac;ao fisica das linhas,
internet e equipamentos serao realizados nas dependencias do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU-BA localizada na Rua Territ6rio 11_

1

[.

do Guapore, n° 218 - Pituba - Salvador (BA). ~

2.1.4 Os servic;os de internet e telefonia serao prestados em
conformidade com as normas da Agencia Nacional de Telecomunica90es ~
(Anatel). ~'~

t;\,\
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2.1.5 Serao
modalidades:

adquiridos os servi~os de telefonia
local e 10nga distancia nacional.

fixa comutada nas

2.1.6 ITEM EXCLUIDO

2.1.7 A licitante devera disponibilizar servi~o de
para 0 CAU/BA, de liga~oes destinadas aos servic;:os
0900 e similares, bern como 0 recebimento de ligac;:oes
quando devidamente solicitado pela pessoa responsavel.

b1oqueio, sem
0300, 0500,

onus
0800,

a cobrar e outras, •j
2.1.8 0 entroncamento devera suportar conex6es estabe1ecidas tanto para
voz quanto para transferencias de dados atraves de modem convencional,
servic;:o de Video conferencia em tempo real e passar capias de fax
convencional sem software proprietario.

2.1.9 0 servico devera incluir 0 recurso DOR (Discagem Direta a Ramal),
de modo a possibilitar a obtencao de urn canal capaz de oferecer conexao
direta com qualquer ramal naquele enderec;:o,possibilitando escoar todo 0
trafego de entrada e saida de um equipamento PABX, sem necessidade de
intervenc;:aoda telefonista.

2.1.10 ITEM EXCLUIOO

2.1.11 0 servic;:o devera incluir plano
sequencia 1 para os acessos, fornecido
aprovado pela contratante.

de numerac;:ao preferencialmente
pela contratada e previamente

2.1.12 Serao adquiridos servic;:osde aces so a internet,
meio de fibra 6tica ou xDSL, na velocidade minima de 30

banda
Mbps.

larga, por

2.1.13 0 servi<;o de internet devera prever trafego de dados
bidirecional, entrada e saida, e permitir acessos simultaneos entre os
equipamentos da empresa. Suporte a downloads, uploads, streaming de
videos, http, smtp, pop, imap e sem restric;:aoa qualquer outro tipo de
protocolo de internet existente ou que possa a ser criado devido as
mudanc;:as de tecnologias, sem qualquer tipo de limita<;~o quanto a
quantidade (em bytes) e conteudo da informac;:aotrafegada no acesso.

2.1.14 A presta<;ao dos servi<;:os contratados de telefonia e internet
deverao ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana, durante todo 0 periodo de vigencia contratual, exceto os
casos de interruP90es programadas e devidamente previstas na
regulamentac;:ao vigent€, devendo a licitante prestar atendimento, com 0

devido registro das solicitac;:oes e reclamac;:oessabre 0 funcionamento dos
servi<;:oscontratados, nos mesmos moldes.

2.2.2 Os servi<;os
conformidade com as
(Anatel) .

de internet e telefonia
normas da Agencia Nacional

serao prestados em
de Telecomunica<;oes

2.2.3 Serao
modalidades:

adquiridos os servic;:os
local e longa distancia.

de telefonia fixa comutada nas
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2.2.4 Os servi~os de telefonia adquiridos deverao preyer a possibilidade
de configura~ao de desvio sequencial de chamadas, identificador de
chamadas (BINA) e configura~ao de sinal de ocupado ou sinal de outra
ligayao em espera.

2.2.5 A licitante devera disponibilizar servi90 de bloqueio, sem onus
para 0 CAU/BA, de liga90es destinadas aos servi90s 0300, 0500, 0800,
0900 e similares, bern como 0 recebimento de ligayoes a cobrar e outras,
quando devidamente solicitada pela pessaa responsavel.

2.2.6 0 servi90 de internet devera preyer trafego de dados bidirecional,
entrada e saida, e permitir acessos simultaneos entre os equipamentos da
empresa. Suporte a downloads, uploads, streaming de videos, http, smtp,
pop, imap e sem restri9do a qualquer outro tipo de protocolo de internet
existente ou que possa a ser criado devido a mudan9as de tecnologias,
sem qualquer tipo de limita9do quanta a quantidade (em bytes) e conteudo
da informa9do trafegada no acesso.

2.2.7 A presta9do dos servi90s contratados de telefonia e internet
deverao ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana, durante todo 0 periodo de vigencia contratual, exceto os
casos de interruP90es programadas e devidamente previstas na
regulamenta9do vigente, devendo a lici tante prestar atendimento, com 0
devido registro das solicita90es e reclama90es sobre 0 funcionamento dos
servi90s contratados, nos mesmos moldes.

CLAUSULA TERCEIRA -DO PERFIL DE TRAFEGO DE TELEFONIA FlXA

3.1 0 perfil de trafego das liga<;6es telef6nicas servira apenas como
subsidio a composi9dO da planilha de forma<;ao de pre90 pelas licitantes.

3.2. Os quantitativos mencionados abaixo disponibilizam apenas a
estimativa do perfil de trafego das liga90es telefonicas que, no
entanto, nao constitui qualquer compromisso futuro nem gera qualquer
obriga<;ao para 0 CAU/BA.

3.3. Perfil de trafego estimado, em minutos, relativo a liga90es
telef6nicas originadas

3.3.1 Perfil de Trafego

~I)<) 1~111!(jIIOdo Ijii~pl)le) IS, 1'i!lJb~ W-'-,11830",)}O ,dlvd(!111 iRA
NNiN_(JUD,l.Olq,bi



(oflselho de Arquitetura
e Urbamsmo da Bahia

3.4 Das defini90es:

3.4.1 Servi90 Local Fixo-Fixo: aquele destinado a comunica9ao entre
pontos fixos determinados situados em uma mesma area local;

3.4.2 Servi<;o de Longa Distancia LDN -01, D2
comunicao:;ao
distintas do

entre pontos fixos
territ6rio nacional;

determinados
E D3: aquele destinado a
situados em areas locais

3.4.3 Servir;o de Longa Distancia Internacional LDI: aquele destinado a
comunica9ao entre urn ponto fixo situado no territorio nacional e outro
ponto no exterior.

TIPO DE TRJiFEGO

3.5 Nos valores propostos para os servic;:os de telefonia deverao estar
inclusos, tais como e sem se limitar, todos os custos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos
Federais, Estaduais e Municipais (a excec;:ao dos tributos de natureza
direta e personalis sima que one ram pessoalmente 0 contratado nao devendo
ser repassados ao contratante) , contribuic;:oes previdenci,§.rias, e
quaisquer outras despesas no que se refere a prestar;ao dos servi<;os
objeto deste termo de referencia.

CLAUSULA QUARTA -DO PERFIL DE TRJiFEGO DE INTERNET

4.1 0 trafego de internet nao podera possuir nenhum
de usa, operando 24 horas por dia, 7 (sete) dias por
de quantidade de dados trafegados, nem restric;:a.o
trafegados, porta 16gica au servio:;o.

tipo de restri<;ao
semana, sem limite
de tipo de dados

4.2 A diferenc;:a entre
fornecida devera atender

a velocidade contratada e velocidade
os termos da Resolu9ao 574/2011 -Anatel.

minima

4.3 Nos valores propostos para os servi90s
deverao estar inclusos, tais como e sem se

de internet banda larga
limitar, todos os custos

diretos e indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes,
impastos I"ederais, Estaduais e Municipais (a exce<;ao dos tributos de
natureza direta e personalissima que oneram pessoalmente 0 contratado
nao devendo ser repassados ao contratante) , contribuic;:6es
previdenciarias, e quaisquer outras despesas no que se refere a
prestaO:;do dos servi<;os objeto deste termo de referencia.

CLAUSULA QUINTA -DAS ESPECIFlCA~OES TECNlCAS

5.1 as itens seguintes estabelecem condi<;oes tecnicas minimas para
efeito da contrata9aO objeto deste termo de referencia.

5.2 Especifica<;oes Tecnicas da Telefonia Fixa

5.2.1 0 encaminhamento das chamadas devera ser fei to de maneira que ,/) J
usuario receba sinais audiveis, facilmente identificaveis e com¥'
significados nacionalmente padronizados, nos termos da regulamentac;:a.o,
que Ihe permitam saber 0 que passa com a chamada;
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5.2.2 A obten~do do sinal
devera ser de no maximo
cento) dos casos;

de discar
3 (tres)

em cada periodo de maior movimento,
segundos em 98% (noventa e oito por

5.2.3 tentativas de originar chamadas locais e de longa distancia
nacionais, em cada periodo de maior movimento, deverao resultar em
comunicayao com 0 assinante chamado em 65% (sessenta e cinco por cento)
dos casas.

As

5.2.4 As chamadas deverao ser realizadas com boa qualidade de
ou interferencias e comtransmissao, em niveis adequados, sem ruidos

baixa incidencia de queda das liga<;oes.

5.3 Especifica<;oes Tecnicas da Internet

5.3.1 E vedada a utiliza9ao de comunica9ao via radio.

5.3.2 Fornecimento de links de acesso a internet banda larga por meio de
fibra 6tica au padrao xDSL com velocidade minima de 30 Mbps para a sede
do CAU/BA, sem qualquer tipo de limita<;ao de franquia de consumo ou
trafego ou, ainda, conteudo.

5.3.3 Para a sede do CAU/EA, devera ser considerado 0 fornecimento de 01
(urn)endereyo IP fixo e valida e, caso necessario, considerar tambem 0
provedor de acesso.

5.3.5 Fornecer
devidamente
configurados e prontos para a conexao com a rede corporativa do
Conselho.

todos os equipamentos (modem, roteadores, etc)

5.3.6 Caso seja necessaria uma linha telef6nica instalada para ativa<;ao
do aces so a internet, a linha devera ser fornecida junto ao link e
devera ser especifica para esse fim, sem nenhum outro servi90 ou tarifa
ativo e nao podera haver procedimentos de conexao/desconexao da linha.

5.2.7 Devera ser disponibilizado meios de aferir a velocidade dos links
instalados. Caso esse requisito nao -s·ej-aatendido, a contratada nao
podera refutar os meios utilizados pelo CAU/BA para aferir as
velocidades contratadas.

CLAUSULA SEXTA -SOLICITA9AO DE SERVI~OS

6.1 Para determinar a qualidade da operadora, 0 numero de solicita<;oes
de
reparo, por mes, nao podera exceder a 2,5% (dois e meio por cento) a
cada
cem acessos, e caso
devera ser penalizada,

houver mais
con forme item

solicita<;oes, a
11 deste Edital.

empresa contratad~

para atuar6.2 A contratada devera dispor de sistemas de supervisao
preventivamente na detec<;ao de defeitos.
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6.3 0 atendimento das solici tac;oes de reparo para telefonia fixa, com
exce<;ao dos canais E1, devera ser de ate 8 (oito) horas, contadas a
partir de sua solicita<;ao, em 96% (noventa e seis par cento) dos casas.
Em nenhum caso, 0 atendimento devera se dar em mais de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas a partir de sua solicita<;ao.

6.4 Para as acessos aos canais E1, 0 atendimento da solicita<;ao de
reparo, devera ser de ate 5 (cinco) horas, contadas a partir de sua
sOlicitac;ao, em 96% (noventa e oito por cento) dos casas. Em nenhum
caso, 0 atendimento devera. se dar em mais de 8 {oito} horas, contadas a
partir de sua solicitac;ao.

6.5 0 atendimento das sOlicitac;oes de reparo para internet, devera. ser
de ate 4 (quatro) horas, contadas a partir de sua solicita<;ao, em 96%
(noventa e seis por cento) dos casos. Em nenhum caso, 0 atendimento
devera se dar em mais de 12 (doze) horas, contadas a partir de sua
solicita<;ao.

6.6 A contratada devera atender a solici ta9ao de instalac;ao de nova
linha do STrc em, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir de sua
solicitac;ao, em 96% (noventa e seis por cento) dos casas.

6,7 A contratada devera atender a solicita<;ao de servi<;o de mudanc;a de
endere<;o de usuarios em, no maximo, 30 (trinta) dias, contados a partir
de sua solicita<;ao, ern 96% (noventa e seis par cento) dos casos.

6.8 A contratada dever.§. manter urn telefone franqueado, gratuito (tipo
0800), 24 (vinte e quatro) horas par dia, 7 (sete) dias par semana, para
a solicitac;ao de serviC;os e ou reparos.

6.9 A contratada devera dispor de uma Central de Manuten9ao, que perroita
a execu9ao dos servi90s nos prazos estipulados.

CLAUSULA SETIMA -DOS SERVIC;OS DE INSTALAc;AO E ATlVAc;AO E CAS CONDIC;OES
DE ENTREGA E RECEBlMENTO DO OBJETO

7.1 Todos as custos relacionados com materiais, equipamentos e mao de
obra destinados a instalac;ao e ativac;ao dos servic;os de telefonia fixa e
internet serao suportados exclusivamente peia contratada.

7.2 A contratada devera informar data e horario
ativac;ao das linhas telef6nicas e link de internet,
Ger€mcia Administrativa do CAU/BA, com antecedencia
dias da data prevista para a execu9ao do servi<;o:

estipulados para a
de forma escrita a
minima de 7 (sete)

7.2.1 0 CAO/BApodera concordar ou estipular outra data e/ou horario
para
a execu9ao dos servi90s;

7.2.2 Diante das necessidades
servi~os devera ser dia util;

operacionais, o dia indicado para
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7.3 A contratada devera efetuar os testes necessarios ao seu
funcionamento e treinar os servidores e operadores do sistema,
as prazos de entrega estabelecidos.

perfeito
conforme

7.4 Os serviyos so poderao ser cobrados pela contratada quando da
efetiva
entrada em servi90
linhas telef6nicas,

e opera9ao de cada link digital,
apos termo de recebimento emitido

link de internet e
pela contratante.

7.5 0 acompanhamento e fiscalizayao da execuyao dos servi90s serao
feitos por representante designado pelo contratante.

7.6 0 objeto sera recebido provisoriamente, para verificayao da
conformidade dos servi90s com a especificayao, e definitivamente no
prazo maximo de cinco dias apes 0 recebimento provisorio.

CLAUSULA OITAVA DAS OBRlGA90ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 Adotar todas as providencias necessarias para a fiel eXeCU9aOdo
obj eto em conformidade com as disposi90es do Anexo I, executando-o com
eficiencia, presteza e pontualidade.

8.2 Todos os custos relacionados com materiais, equipamentos e mao e
obra destinados a instala9ao e ativayao dos serviyos de telefonia fixa e
internet serao suportados pela contratada. Assim, passagem de cabos,
instala90es de equipamentos, rede de cabos metalicos especificos ou de
fibras opticas (quando necessario), elos metalico-opticos, brayadeiras,
conectores, parafusos de fixa9ao, tubula90es, anilhas de identifica9ao,
lan9amento de cabos, e outros itens nao discriminados neste documento a
fim de viabilizar a implantayao e correta instala9aO/identifica9aO dos
equipamentos necessarios ao circuito de comunica9ao.

8.3 Pres tar todos
CAU/SA, atendendo
proposiyoes.

os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pelo
prontamente a quaisquer reclamaQoes, indaga90es e

8.4 Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, as partes ou etapas do
objeto contratual em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreQoes
resultantes da execu9ao dos servi90s.

8.5 Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos
administrativos do CAU/BA.

8.6 Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigac;oes
estabelecidas na legisla9ao especifica de acidentes de trabalho quando
forem vitimados seus empregados, qualquer que seja 0 local da prestayao
dos servic;os no momento em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes
os atendimentos devidosi

8.7 Fazer incluir nos valores propostos, por lote, tais como e sem se4/
limitar, todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas e
sociais, seguros, fretes, impostos Federais, Estaduais e Municipais (.3.
excec;ao dos tributos de natureza direta e personalis sima, que onera~'

~<0
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pessoalmente 0 contratado, na~ devendo ser repassados a contratantej,
contribuic;:oes previdenciarias, e quaisquer outras despesas no que se
refere a prestac;:aodos servic;:osobjeto deste termo de referencia.

8.8 Responder par todos e quaisquer danos pessoais au materiais causados
por seus profissionais au prepostos as dependencias, instalac;:oes e
equipamentos do CAO/BA e de terceiros, a titulo de culpa ou dolo,
providenciando a correspondente indenizac;:ao, assim como arcar com
despesas decorrentes de quaisquer infrac;:oespraticadas par seu pessoal
durante a prestac;:ao dos servic;:os,ainda que no recinto do CAO/BA, alem
de multas ou despesas de qualquer natureza.

8.9 Fornecer os documentos fiscais exigiveis na forma da legislac;:ao
aplicavel.

8.10 Acatar as instruc;:oes e observac;:oes formu1adas pe1a fiscalizac;:ao,
desde que sejam exigencias estabe1ecidas no Anexo I deste Edital, no
contrato e/ou legislac;:aopertinente, ficando desde logo ressaltado que a
atuac;:aoda fiscalizac;:ao na~ exime a licitante de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre todos os servic;:osprestados.

8.11 Permitir que 0 CAO/BA promova
obediencia as prescric;:oesdescritas no

a
art.

fiscalizac;:ao do contra to,
67 da Lei n° 8.666/1993.

em

8.12 Aceitar, nas mesmas condic;:oes contratuais,
supressoes que se fizerem necessarios ate 0 limite de
por cento) do valor global do contrato.

os
25%

acrescimos ou
(vinte e cinco

8.13 0 CAO/SA podera reter pagamentos equi valentes a quantias
suficientes a garantia de eventuais indenizac;:oes trabalhistas, ate 0
trans ito em julgado das respectivas sentenc;:as, sendo que a licitante
ressarcira 0 CAO/BA de qualquer despesa que este vier a ser condenado a
pagar.

8.14 Assegurar ao CAO/SA 0
prec;:os que estejam sendo
vigencia do contrato.

repasse de
oferecidos

todos os des contos ,
ao publico em geral,

vantagens
durante

e
a

8.15 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 objeto do contrato,
sem previa e expressa anuencia do CAO/BA.

8.16 Informar a necessidade de eventuais interrupc;:oes programadas dos
servic;:os,com antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis.

8.17 Cumprir as disposic;:oes da Lei
tange aos direitos do usuario, do
firmado com a ANATEL, alem das

n° 9.472/97, especialmente no que
contrato de concessao/autorizac;:ao

demais disposic;:oes regulamentares
pertinentes ao servic;:oa ser executado.

8.18 Dar imediato conhecimento ao CAO/BA sobre qualquer
extraordinario au anormal que ocorrer durante toda a execuc;:aodo
contratado.

fato. rJJ
Objeto~
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8.19 Assumir inteira responsabilidade, quer tecnica quer adrninistrativa
do objeto contratado, nao podendo transferir a outras sociedades a
Responsabilidade por problemas de funcionamento do servi90.

8.20 Emitir as contas de
detalhamento das li9a90es,

cada linha individualmente, por lote,
informando 0 consumo de cada telefone;

ou com

8.21 Fornecer
funcionamento
quatro) horas

n(unero telef6nico para registro das rec1ama<roes sobre
do servi<ro contratado, com funcionamento 24 (vinte

por dia e 7 (sete) dias por semana.

o
e

CLAUSULA NONA - DAS OBRlGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obriga90es do Contratante:

9.1 Proporcionar todas as facilidades e pres tar as
esclarecimentos que venham a ser solici tados pelo
necessarias ao desenvolvimento das atividades relativas
assurnidas.

informa<roes e
licitante e

as obriga<;oes

9.2 Pagar as valores correspondentes a remunera9ao do objeto do contrato
pactuados.
9.3 Acompanhar e fiscalizar 0
meio de profissional designado,
as ocorrencias constatadas.

o qual anotara
instala<;ao do ohjeto, por
em registro proprio todas

fornecimento e

9.4 Atestar os documentos
executados

fiscais
a contento

correspondentes
e aceitos.

aos servi<;:os
contratados, quando

9.5 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei<;6es, falhas ou
irregularidades constatadas no fornecimento e instala<;ao do objeto desta
carta convite para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

CLAUSULA DECIMA - DO VALOR

10.1. 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, 0 valor de R$ (..... )
correspondente a totalidade do valor constante da Proposta Comercia1
apresentada pela mesma, parte integrante do presente instrumento, da
qual se trans creve a planilha forma<;ao do pre<;o:
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Perfil mensa I de estimado

Tipo de Chamada
Consumo mensa! Pre!;o unitario do

estimado em minutos minuto _TARIFA
Pre!;o total mensa I
E=E1+E2+E3+E4

Tl1000 E1= CMM XTl

LDN Fixo-Fixo E3= CMM XT3

T2 E2= CMM XT2400

LDN Fixo-M6vel

Total estimado do com can sumo

Total anual
~;;:;;;;;;;;;;~

valor mes
Total do
Total do

T3300
T4 E4= CMM XT4100

CLAUSULA DECIMA PRIMElRA - FORMA DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serao realizados ap6s
fiscal, por lote, exigivel em conformidade
eles as informa~6es sobre 0 banco, agencia
licitante.

11.2 licitante devera encaminharA
lote, discriminando todas as importancias
servi~os efetivamente prestados.

a apresenta~ao do documento
com a legislayao fiscal e com
e Dlimero da conta corrente da

o documento fiscal exigivel,
devidas, correspondentes

por
aos
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11.3 0 documento fiscal referido no subitem anterior devera destacar as
reten~oes previstas na Instru~ao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e demais legis1ac;:oes pertinentes, quanto aos impastos
federais.

11.4 Na hipotese de a licitante ser optante do simples, afim de fazer
incidir a nao reten<;ao de tributos, conforme art. 40, XI, da Instru<;ao
Normativa RFB n° 1.234/2012, dever;§. anexar a fatura dec1arac;:ao
devidamente assinada por seu representante legal, sob as penas da lei.

11.5 Recebido 0 documento fiscal exigivel, 0 CAU/BAprovidenciara sua
aferic;:ao e, apos aceitagao, efetuara 0 pagamento no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contados da apresentac;:ao da respectiva nota fiscal/fatura.

11.6 0 CAU/BAreserva-se ao direi to de nao efetuar 0 pagamento se, no
ate da atestac;:ao, a prestac;ao dos servic;:os nao estiver de acordo com a
especificac;:ao exigida.

11.7 A liberac;ao do pagamento ficara condicionada a comprovac;ao da
regularidade fiscal da licitante, mediante consulta efetuada por meio
eletr6nico ou por meio da apresentac;:ao dos seguintes documentos habeis:

11.7.1 Comprovante de regularidade com 0 Sistema de Seguridade Social,
atraves de Certidao Negativa de Debitos (CND)expedida pelo INSS;

11.7.2 Comprovante de regularidade com 0
Servic;os (FGTS), atrav8s do Certificado
Caixa Econ6mica Federal;

Fundo de Garantia do Tempo de
de Regularidade expedido pela

11.7.3 Comprovante de inexistencia de debi tos inadimplidos perante a
Justic;a do Trabalho, atraves da Certidao Negativa de Debitos
Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho -TST,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidac;ao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943;

11.7.4 Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentac;ao de certid6es expedidas pela Procuradoria da Fazenda e pela
Secretaria da Receita Federal ou certidao conjunta;

11.7.5 Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

11.7.6 Prova de regularidade para com a Fazenda
Negativa de Tributos Mobili,3.rios e Imobiliarios ou
do domicilio ou sede do licitante na forma da Lei;

Municipal
Certidao

(Certidao
conjunta) ,

11.8 Havendo erro na emissao do documento de cobrall(;a ou circunstancia
que impec;a a liquidaC;ao da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal
documento sera devolvido a licitante e 0 pagamento ficara pendente ate~j
que sejam sanados os problemas. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
sera reiniciado ap6s a regularizayao da situayao ou reapresentayao do '-i

documento fiscal, nao acarretando quaisquer onus para 0 CAU/BA.
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11.9 A simples existencia da relaC;ao contratual sem a contraprestac;ao do
serviyo naD enseja nenhum pagarnento a licitante.

11.10 0
serviC;os
contrato.

CAU/BA DaO
realizados

se
sem

responsabilizara
a solicitac;ao

pelo pagamento
e autorizac;ao

de
do

quaisquer
fiscal do

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECURSO ORCAMENTARIO

12.1 A despesas com a execw;ao do obj eto desta liei tac;ao e estimado em
pesquisa de mercado realizada previamente por este Conselho.

12.2 A Dotac;ao Orc;amentaria para a despesa oriunda da contratac;ao advira
da conta nO 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com TelecomunicaC;oes.

CLAUSULA DECIMA TERCElRA - PRAZO DE EXECUcAO E VIGENCIA

13.1 0 inicio da prestac;ao dos serviyos ocorrera em ate 15 (quinze) dias
da assinatura do contrato.

13.2 0 periodo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado em iguais e
sucessivos periodos ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, mantida as
mesmas condic;:oesinicialmente contratadas, conforme disposto no art. 57,
II da Lei nO 8.666/1993.

13.3 Durante a vigencia do contrato, par late, casa seja necessaria, a
CAD!BA pode solicitar a mudanc;:ade enderec;:oem consequencia da alterac;:ao
do local de sua Sede, sendo que a licitante devera atender a solicitac;:ao
de servic;:ode mudanc;:ade enderec;:oem no maximo 15 (quinze) dias uteis,
contados a partir de sua solici tac;:ao, sob pen a de aplicac;:aa de
penalidade, can forme item 11 deste Edital.

crimsuLA DECIMA QUARTA - PENALIDADES

14.1 Em caso de inexecuc;:aoparcial ou total das condic;:6esfixadas neste
projeto basico, no contrato, erro de execuc;:ao,au demora na execuc;:ao,a
licitante estara sujeita as seguintes penalidades:

14.1.1. Advertencia, por
gravidade que nao ocasionem

escrito, nos casos de in£rac;:oes
prejuizos ao contratante;

de menor

14.1.2. Multas:

I) de 0,3% (tres decimos por cento) ao
proposta, ate 0 10° (decima) dia de atraso,
causa, deixar de cumprir qualquer obrigac;:ao

dia, sobre 0 valor
quando a licitante,
assumida;

total da
sem justa

II) de 0,6% (seis decimos por cento)
proposta, quando, sem justa causa,
superior ao 100 (decimal dia ate 0 30°

ao dia, sobre 0 valor total da~
a 1icitante ocorrer em atras
(trigesimo) dia; . J

III) de 10% (dez par
decorridos mais de 30

cento) sabre 0
(trinta) dias

valor total da
de atraso sem

proposta quando
manifestac;:ao da

klld leniiofio do I.iUcljJOfC218, "it\l(!J (fP'41830'')?0 SJ!vd!m. SA
w,·,\,!.\YlbJ.Diq,br



(oflselho de i\rquitetufa
e Urbanismo da Bahia

licitante e/ou sem justificativa aceita pelo CAU/BA,
total inadimplemento;

caracterizando

14.2 A licitante podera ser suspensa temporariamente do direito de
participar de procedimentos licitat6rios e tambem ser impedida de
contratar com a Administra~ao pelo prazo de ate 2 (dois) anos.

14.3 As multas serao descontadas dos pagamentos a que a licitante tiver
direito, ou recolhidas diretamente ao CAU/BA, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data de sua comunica9ao, ou ainda, quando for 0 caso,
cobrados judicialmente.

14.4 A penalidade referida no item 11.2
pratica de ilicitos em quaisquer das fases
de prazos e condiyoes e a inobservancia das
no ate convocat6rio.

Sera aplicada nos casos de
da licita9ao, descumprimento
demais disposiyoes previstas

14.5 Para aplica9aO das penalidades aqui previstas, a
notificada para apresenta9ao de defesa previa, no prazo
uteis, contados da Notifica9ao.

licitante
de cinco

sera
dias

14.6 As penalidades previstas sao independentes entre si, podendo ser
aplicadas isolada au cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis, inclusive aquelas previstas no C6digo de Defesa do Consumidor.

14.7 A criterio
penalidades a que

do CAU/BA poderao tambem
se referem os artigos 86 a 88

ser aplicadas as demais
da Lei nO 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

15.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas
contratuais, as acrescimos que se fizerem necessarios
licita9ao, durante a vigencia contratual, ate 0 limite
cinco por cento), can forme disposto no artigo 65, §
8.666/93, e suas atualizayoes.

mesmas condiyoes
no objeto desta
de 25% (vinte e
10

, da Lei no

15.1.1. Nenhum acrescimo ou
itern anterior,
entre as partes.

supressao
salvo para

podera exceder as limites
as supressoes resultantes deestabelecidos no

acordo celebrado

CLAUSULA DECIMA SEXTA DO REAJUSTE, DA REPACTUAc;AO DE PRECOS E DO
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

16.1 Nao havera reajuste de preyos durante a vigencia do instrumento
contratual, bern como dos eventuais aditivos firmados.

16.1.1. Sera permi tida a repactua9ao do presente contrato, desde que
seja observado 0 interregna minimo de 12 (doze) meses contados a partir
da sua data de vigencia, devendo ser apresentada a demonstrayao
analitica da variayao dos componentes dos custos, devldament~
justificada/comprovada, para analise e manifesta9ao do CONTRATANTE.
16.1.2. Podera haver reequilibrio econ6mico-financeiro do instrumento
contratual na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis,
porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivQs da ,/

~\,.'\li
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Consclho de ArQuitetura
e Urbanismo da Bahia

CLAUSULA VIGESlMA - CAS DISPOSIOES FINAlS

20.1 E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a
execur;ao do objeto desta licitar;ao, a contratar;ao de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do CONTRTANTE.

20.2 Fica ressal vada a possibilidade de alterar;ao das condi<;oes
contratuais, em face da superveniencia de normas federais, estaduais au
municipais, bern como em razao da conveniencia e oportunidade da
Administra<;ao, devidamente justificados.

20.3 A CONTRATADA nao podera ceder ou transferir, total ou parcialmente,
parte alguma do presente contrato. No caso de fusao, cisao, incorporar;ao
ou aquisic;ao da empresa CONTRATADA, a continuidade da contratar;ao s6
sera admitida com 0 consentimento previo e por escrito do CONTRATANTE,
se restado caracterizado 0 interesse publico.

20.4 A CONTRATADA executara os servic;os na exata conformidade da
descric;ao, periodicidade e qualidade delimitados no projeto basico
anexado ao Edital, como se esse estivesse aqui transcrito para todas as
finalidades pr6prias de direito.

Fica elei to 0 Foro desta Capital,
outro, para dirimir qualquer questao

com expressa renuncia a
que derivar deste contrato.

qualquer

E por estarem justos e contratados foi lavrado,
teor e forma, 0 presente Termo que, ap6s lido
assinado em 02 (duas) vias pelas partes.

ern duas
e achado

vias de igual
conforme, vai

Salvador, de ____________ ,de 2015.

CONTRATANTE:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA

PRESIDENTE DO CAU/BA

CONTRATADA:

Responsavel legal

Gestor do contrato designado pelo CAU-BA:

TESTEMUNHAS:
IINo:m~e~:C-----------------------------------
RG:
21~~ _
Nome:
RG:
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