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   ESTADO DA BAHIA 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
C COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

EDITAL REFORMULADO                                                                                  Camaçari, 20 de dezembro de 2021. 
 

PREGÃO N° 0286/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL 
 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
 

00469.11.07.611.2021 
 

II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília): 
 

Recebimento das propostas de preços:  05/01/2022, a partir das 08h00min; 
Abertura das propostas de preços:  06/01/2022, às 09h00min; 
Início da sessão de disputa:  06/01/2022, às 10h00min. 
Pregoeira:  Ana Carolina da Silva dos Santos 
 

III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
Prefeitura Municipal de Camaçari, Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio das Secretarias de 
Saúde e Educação (prédio vermelho) térreo, Camaçari, Bahia, CEP 42.800-918. 
 

IV – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

Contratação de empresa para locação de 15 (quinze) Centrais Telefônicas com instalação, manutenção e treinamento, 
CPCT (Central Privada de Comutação Telefônica), CPA-T (Controle por Programa Armazenado) e tipo PABX e seus 
periféricos, a serem instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Camaçari e demais Secretarias.     
V – PRAZOS: 
a) VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, podendo, entretanto, ser 
prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.    
 

b) EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser iniciados/executados conforme Anexo I - Termo de Referência.   

Os equipamentos deverão ser entregues em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contado(s) da emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente.  
 

Os equipamentos deverão ser instalados e testados em até 30 (trinta) dias corridos a partir da data da 
entrega dos mesmos 
 

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 2013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 0100.000 
 

VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento será realizado mensalmente em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura (conforme 
legislação em vigor) devidamente atestada pela comissão de recebimento.    
 

VIII – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
Conforme Termo de Referência, Anexo I deste edital.  
 

IX – ANEXOS: 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II   - Modelo de Proposta de Preço;  
Anexo III  - Modelo de Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação;  
Anexo IV - Minuta do Contrato 
Anexo V - Formulário de Dados para assinatura do Contrato; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
Anexo VIII – Modelo de Indicação do Responsável Técnico. 
Anexo IX –  Modelo De Declaração de Visita Técnica; 
Anexo X –   Modelo De Declaração De Pleno Conhecimento Do Objeto.  
 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada 
pelo Decreto Municipal n.º 7636/2021, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo menor preço, de acordo com as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos.  
 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO 
(RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO SITE DE LICITAÇÕES DO 
BANCO DO BRASIL (WWW.LICITACOES-E.COM.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS 
DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS 
EMITIDAS PELO PORTAL. 
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1. REGÊNCIA LEGAL 
 

1.1 Lei n.º 10.520/02; 
1.2 Decreto Municipal n.º 4.072/05; 
1.3 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 
1.4 Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. 

 
2.  TIPO 
 

2.1 Menor Preço. 
2.2 Empreitada por Preço Unitário. 

 
3.  OBJETO 
 

3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital. 
 
4. ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
4.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on line, conduzido por servidor público 
denominado (a) PREGOEIRO (A), por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 
Internet, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
www.licitacoes-e.com.br constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do sistema, 
utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo 
segurança em todas as fases do certame. 

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

 
5.1 Indicados nos campos II e III - Dados do Edital. 
 
5.2 O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o 

recebimento e abertura da proposta, atentando, também, para o inicio da disputa. 
 
5.3 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, 

emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

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

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico 
e na documentação relativa ao certame. 

 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 

6.1   Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão estar credenciados junto ao Banco do 
Brasil S/A, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão.  

 
6.2 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 

edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  
 

6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) declarados inidôneos por ato da Administração Pública e empresa privada; 
 

b) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
 

c) reunidos sob forma de consórcio; 
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d) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Camaçari, nas 
hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

 

e) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93; 
 

f) tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, 
acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador ou 
responsável técnico, consoante o art. 9º, II da Lei 8.666/93. 

 

 
7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E 
 
7.1 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S/A sediadas no País. 

 
7.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 

apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma, atribuindo-lhes poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitações-e do Banco 
do Brasil S/A. 

 
7.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
7.4 A chave de identificação e a senha terão validade de um ano e poderão ser utilizadas em qualquer 

Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco 
do Brasil S/A, devidamente justificado. 

 
7.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
7.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em 

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

 

8.PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

8.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha pessoal e intransferível 
do credenciado da licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. Obs.: a informação 
dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitações-e.com.br, opção 
”Acesso identificado”. 

8.2 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital.  

8.3 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão. 
 

8.4 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 
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9 PROPOSTA ELETRÔNICA, PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

9.1  A partir do horário previsto no sistema terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e 
condições de fornecimento previstas no Edital. 

9.2 Deverá constar no campo “Informações adicionais” do sistema licitações-e e na proposta escrita, 
detalhamento de todas as características do serviço de forma clara e inequívoca.  

9.3  Aberta à etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

9.3.1 Os lances formulados deverão obedecer às condições contidas no subitem 10.1.1, alínea 
“c.1” deste edital.   

9.4  Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance anteriormente registrado 
no sistema. 

9.5  O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 
lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance 
válido para o lote. 

9.6 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedado identificação do autor do lance aos demais participantes. 

9.7 A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante 
encaminhamento de aviso e fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.8 Encerrada a etapa competitiva o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.  

9.9 O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do (a) 
Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor.  

9.10 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 

9.11 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 
proposta ou lance de menor preço. 

 
9.12 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta 

ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O (A) Pregoeiro (a) 
poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

9.13 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou 
consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes com 
os praticados pelo mercado, para execução do objeto desta contratação. 

10 PROPOSTA ESCRITA 
 

10.1 A proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores atualizados em conformidade 
com os lances eventualmente ofertados e especificações detalhadas do objeto, deverá ser 



 
 
 

 
 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-500 – Tel./Fax: (71)3621-6880 - e-mail: compelpmc@gmail.com Página 5 de 52 

   ESTADO DA BAHIA 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
C COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

encaminhada à Comissão através do e-mail compelpmc@gmail.com, no prazo máximo de 2 
(duas) horas contados a partir do encerramento da disputa de lances.  

 
10.1.1 A proposta de preços escrita deverá ser apresentada em conformidade com as informações 

contidas no Anexo II deste ato convocatório, em papel timbrado da licitante, redigida por 
meio mecânico ou informatizado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, de forma clara e 
inequívoca, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante 
legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

 
a) Razão Social, N.º do CNPJ, telefone/fax/e-mail/contato da empresa. 
  
b) Marca dos produtos ofertados. Quando Solicitado. 
 

b.1) Será vedada a apresentação de mais de uma marca, pelo mesmo preço e para o 
mesmo item. 

 
c) Preço unitário e global do lote expresso em moeda nacional, com no máximo 2 (duas 

casas decimais). 
 

c.1) As propostas eletrônica e escrita e os lances formulados deverão incluir todas e 
quaisquer despesas necessárias para execução do objeto desta licitação, tais 
como: transporte e todos os custos com seus profissionais envolvidos na execução 
do objeto; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes 
para entrega CIF/Camaçari; treinamento; seguros; encargos sociais e trabalhistas; 
equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o 
preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, 
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 

 

d) Prazo de validade mínimo da proposta de 120 (cento e vinte) dias. 
 

10.1.2 O arrematador do lote, deverá encaminhar a documentação à Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, no endereço indicado no campo III – Dados do 
Edital, no prazo máximo de 02 (dois)  dias úteis a contar da data e hora do encerramento 
da etapa de lances e enviar para o e-mail  compelpmc@gmail.com o código de 
rastreamento e cópia dos documentos exigidos no edital, conforme abaixo:  
 

a) O original da planilha com os valores atualizados em conformidade com os 
lances eventualmente ofertados e especificações detalhadas do objeto, 
atendendo as condições do subitem 10.1.1 deste edital; 
 

b) Declaração de atendimento as condições de habilitação, conforme anexo III do 
edital; 

 
c) Para comprovação da situação de regularidade, original ou cópia autenticada dos 

documentos de habilitação, na forma do item 11 deste edital; 
 

d) Os dados do representante legal deverão ser apresentados juntamente com a 
proposta, conforme Anexo V do Edital. No caso de representação por procurador, 
deverá ser anexada a procuração com firma reconhecida em cartório, 
acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante e do 
outorgado, dando poderes para o outorgado assinar contratos. No caso de 
procuração pública, deverá ser acompanhada da cópia autenticada da cédula de 
identidade do outorgado. 
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e) Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preço, os documentos 
constantes no Anexo II deste edital, campo <EXIGÊNCIA>. 

 
10.1.3 Os documentos deverão ser encaminhados em envelope lacrado devidamente 

identificados (nome da licitante, modalidade e número da licitação da licitação e endereço 
da Comissão). 
 

10.1.4 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será analisada a documentação de 
habilitação, para confirmação das suas condições de habilitação. 

10.2    Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir 
sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 

10.3   Terá a proposta desclassificada, a licitante que não atender ao disposto nos itens 9 e 10 deste 
edital. 

 
11. HABILITAÇÃO 

 
11.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, 

por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o 
Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação 
de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 

 

  
11.1.1. As Certidões deverão ter a validade relativa à data de ocorrência do certame, sob pena de 

inabilitação. Salvo as licitantes classificadas remanescente, convocadas posteriormente em 
razão da desclassificação ou inabilitação do arrematador do lote. 

 
11.2. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 
11.2.1. Habilitação Jurídica 

 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
11.2.2. Regularidade Fiscal 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual ou municipal, se houver relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual. 

 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (relativos à Dívida Ativa da União nos 

termos da Portaria RFB n.º 1.751 de 03/10/2014) relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Divida Ativa da União -  CND conjunta,  Estadual (referentes a Débitos 
inscritos e não inscritos na Divida Ativa do Estado), e Municipal, do domicilio ou da sede 
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
c)  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 
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d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de 
validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com 
a Legislação federal “Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011”. 

 

11.2.3 Qualificação Técnica 
 
     a) Comprovação de registro ou inscrição do Responsável Técnico, no Conselho Regional de  
  Engenharia e Agronomia - CREA 
 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional 
com formação compatível com o objeto da licitação (manutenção de centrais 
telefônicas), devidamente reconhecida pela entidade profissional competente, para atuar 
como Responsável Técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir: 

 
b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
 
b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Auto Constitutivo, no caso de sócio; 
 
b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura 

das propostas, devidamente assinado e com firma reconhecida das partes.; 
 
b.4) Termo de compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de 

responsabilidade técnica da obra ou serviço, no caso da empresa vir a ser a licitante 
vencedora, contendo o reconhecimento da firma das partes, em data anterior à data de 
abertura dos envelopes da licitação. 

 
c) Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica, conforme a seguir: 
 

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em 
nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 
c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado na 
entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo 
Técnico - CAT; 

 
b.3) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 

emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e 
cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades 
desenvolvidas e período da contratação; 

 
c.4) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para o licitante e o Responsável Técnico, 

desde que venha indicado o nome de ambos no documento;  
 
c.5) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 

Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais 
participem sócios ou diretores da Concorrente. 

 
11.2.3.1 Visita Técnica 

a) A Prefeitura disponibilizará suas instalações, para que os licitantes possam efetuar vistoria 
técnica nos Edifícios onde serão instaladas as centrais telefônicas a fim de tomar conhecimento 
de todas as informações do objeto a ser contratado e sanar dúvidas quanto a infraestrutura do 
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local e os serviços necessários para manutenção, garantindo assim, as condições necessárias 
para o perfeito funcionamento dos equipamentos e correta elaboração da proposta 

b) Para realizar a vistoria a licitante deverá efetuar o agendamento em até 03 (três) dias úteis 
antes da sessão de abertura das propostas. O agendamento deverá ser realizado por 
intermédio do contato abaixo, nos horários de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas 

   b.1) Contato: Sr. Iranildes Queiroz - Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos  
   CGC/SECAD; E-mail: - gecon@camacari.ba.gov.br;Fone: (71) 3621-6738 

c) No ato da visita técnica, o preposto deverá apresentar documento de identificação, 
devidamente acompanhado de autorização da empresa interessada (modelo de indicação no 
anexo VIII deste edital). 

  d) A falta de apresentação dos documentos impedirá que o preposto realize a visita técnica;  

  e) Para todos os efeitos, considerar-se-á que o preposto possui pleno conhecimento da  
  natureza e do escopo dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de  
  desconhecimento dos mesmos;  

  f) Não será admitida participação de um mesmo preposto para mais de uma empresa   
  interessada no mesmo certame;  

  g) Os custos decorrentes destas vistorias ocorrerão a cargo da licitante;  

  h) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
  que possui pleno conhecimento do objeto assinada pelo seu responsável técnico. Esta   
  declaração implicará na aceitação de todas as  condições do edital; (modelo de declaração no 
  anexo X deste edital), 

  I) O Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de que possui pleno conhecimento do  
  objeto deverá ser apresentado junto com os documentos de Habilitação.  

11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 

a)    Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 

 
11.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 

identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
conforme Anexo VII.  

 
11.2.6  As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 

11.2.7  A regularidade dos documentos exigidos no subitem 11.2.2 será confirmada a autenticidade por 
meio de consulta “on-line”. 

 
11.2.8 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 

autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para 
conferência e autenticação. 

 
11.2.9 Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação 

Econômica e Financeira poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral da 
Prefeitura Municipal de Camaçari (CADFOR), desde que apresentado dentro do prazo de 
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validade, sendo necessário que os mesmos encontrem-se listados no CRC, caso contrário, o 
licitante fica obrigado a apresentá-los. 

 
11.2.10 Quando a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação de uma 

filial, deverá apresentar os documentos relativos à Prova de Regularidade com a Fazenda 
Federal, com a Seguridade social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante. 

 
 

12.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

12.1 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste Edital, 
desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitado o disposto neste edital.  

 
12.2 Critério de Julgamento da Habilitação 

12.2.1 Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste edital. 
 
12.2.2 A licitante que deixar de atender às condições de habilitação contidas neste edital, apresentar 
documento (s) incompleto (s), ilegível (is), com borrões, rasuras, entrelinhas, ou, ainda, com seus 
prazos de validade vencidos será inabilitada. Salvo o tratamento diferenciado às Micro e Pequenas 
Empresas no tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006 e Alterações posteriores, nas 
restrições relativas às certidões de regularidade fiscal. 
 

12.3 Critério de Julgamento Proposta de Preço 
 

12.3.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por lote, observados os prazos 
para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.  

 
12.3.2 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do (a) 
Pregoeiro da Comissão, desde que não comprometam o interesse público e da Administração. 
 
12.3.3 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a 
idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta, a exemplo de: 
 

a) Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, a 
Comissão poderá proceder a diligência para que a licitante efetue a correção dos cálculos, 
mantendo os preços unitários e os quantitativos da planilha, passando a ter validade o 
resultado após a correção. 
 

b) Ocorrendo divergência entre o valor total numérico e o valor descrito por extenso 
apresentados na proposta ao documento equivalente, prevalecerá o extenso. 

 
c) Os preços unitários e totais deverão ser arredondados e apresentados com 02 (duas) 

casas decimais, salvo se na falta dessa operação não implicar alteração nos valores 
unitário e total da planilha. 

 
12.3.4 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 
considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital. 
 
12.3.5 Será desclassificada a proposta que: 
 

a)  esteja em desacordo com o solicitado no Edital, e que não possibilite a aplicação do disposto 
nos subitens 12.3.2 e 12.3.3 deste edital. 

 
b) apresente divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do Município. 
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c)  não atender a(s) diligência(s) solicitadas pela Comissão, inclusive a constante nos subitens 
12.3.2 e 12.3.3 deste Edital. 

 
12.4 Até a assinatura do Contrato poderá a Comissão de Licitação desclassificar a licitante, em despacho 

motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver 
ciência de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento desta licitação que revele 
inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 
12.5  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízos sanções cabíveis. 

 
 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) Pregoeiro (a) sempre que não 

houver recurso. 
 

13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Superior e só poderá ser realizada 
depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo (a) Pregoeiro (a) ou, quando houver 
recurso, pela própria Autoridade Superior. 

 
 

14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 

14.1  Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal de 
Camaçari, aquele que não protocolar na COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 
COMPEL (horário de atendimento das 8h às 14h), até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura 
da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidades que o viciou. 

 
14.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 

como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 
 
14.3 Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de manifestação do licitante ao 

final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese 
das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais 
relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele 
prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
14.3.1 A impugnações e recursos deverão ser protocolados na Comissão Central Permanente de 

Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI - COMPEL – RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, CENTRO 
ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, TÉRREO, 
CAMAÇARI, BAHIA, CEP.: 42.800-918, no horário de atendimento das 8h às 14h. 

 
14.4 A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso. 
 
14.5 Não serão aceitos como recursos às alegações e memoriais que não se relacionem às razões 

indicadas pelo licitante na sessão pública. 
 
14.6 O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14.7 Não serão conhecidos às impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 
14.8 Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 
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15. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Camaçari, emitirá a 
nota de empenho ou documento equivalente, específica com o proponente vencedor, visando o 
fornecimento objeto desta licitação nos termos que integra este Edital. 

 
15.2 O proponente vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, para 

assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito 
pelo órgão comprador. 

 
15.3 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no 

prazo mencionado no item anterior, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fornecer o objeto ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, 
deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências 
editalícias. 

 
15.4 Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do 

objeto desta licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
15.5 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração 

devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a retirar a nota de empenho 
ou documento equivalente, em nome da empresa. 

 
15.6  A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e 

dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, e as supressões 
resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

 
 

16 DA EXECUÇÃO/FORNECIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   
 
16.1  A execução/fornecimento dos produtos/serviços deverá ser efetuado no prazo estabelecido no item 

V, no local indicado no item VIII – Dados do edital e de acordo com o Anexo I – Termo de Referência 
deste edital, mediante conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da CONTRATANTE, 
se estiver de acordo com as especificações da Proposta de Preços e do Termo de Referência deste 
instrumento. 

 
16.2 A CONTRATADA deverá corrigir, remover ou substituir totalmente às suas expensas, os 

produtos/serviços quais se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte 
com o objeto desta licitação. 

 
16.3 A gestão e fiscalização do Contrato será da CGC (Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos) 

da SECAD Secretaria da Administração. 
 
16.4 A fiscalização se reserva o direito de impugnar os serviços que não forem feitos a contento, ficando a 

CONTRATADA obrigada a refazêlos sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
16.5 A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representála administrativamente 

junto à CONTRATANTE, durante o período de execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos 

 
17 PAGAMENTO 
 

17.1  O pagamento será conforme descrito no campo VII – Dados do Edital e Anexo I – Termo de 
Referência deste edital. 
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17.2  Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em 
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

 
17.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajuste de preço. 

 
18 SANÇÕES 

 
18.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas será aplicada a seguinte sanção, 

graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

 
18.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, quando: 
 

a) Não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 

 
18.2  O CONTRATADO estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração pelo 

descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 
 

18.2.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 
18.2.2  Multa por atraso imotivado na entrega do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 

 
a)  até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 
 

b)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota 
de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto; 

 

c)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto. 

 
18.2.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) 

dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, 

no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 
18.2.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo 

causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 
a)  não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 

multa de 10% a 20%; 
 

b)  paralisar a entrega do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% a 20%; 

 

c)  adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 
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d)  entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado, 
deteriorado ou danificado: multa de 20%; 

 
18.3 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja 

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

18.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal por até 5 
(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 18.2.3 
e 18.2.4 e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
penalidade aplicada. 

 
18.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério 
da Secretaria Municipal da Administração. 

 
18.6 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 
ainda, cobrada judicialmente. 

 
18.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

 
18.8 As sanções previstas no item 18 deste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 18.2.1, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 
18.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa. 
 

 

19.  TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 E ALTERAÇÕES POSTERIORES) 
 
19.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente 
identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 

19.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Comissão de 
Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
19.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 19.1.1, implicará na 
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
19.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão 
de Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha 
apresentado a melhor proposta, ou revogar a licitação.  
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19.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  

 
19.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

 
19.3. Para efeito do disposto no item 19.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
a)  a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

 
b)  não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 

alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do item 19.2.1, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;  

 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 19.2.1, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
19.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 19.3, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

19.5. O disposto nos itens 19.2 e 19.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
19.6. Independente do disposto nos itens 19.2 e 19.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 
20 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os 
responsáveis pela licitação, querem direta ou indiretamente. 

 
20.2  A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

deste edital e seus anexos. 
 

20.3 Poderão ser admitidos, pelo (a) Pregoeiro (a), erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 

 
20.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito Municipal 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, 
comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 
20.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. 

 
20.6 É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

20.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
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20.8   O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 
proposta. 

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

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

 
20.10 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do (a)  

Pregoeiro (a). 
 
20.11 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade 

do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta. 
 
20.12 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

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

 
20.13 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a) com base na 

legislação vigente. 
 

20.14 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
20.15 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de 

quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

 
 
 
Camaçari, 20 de dezembro de 2021. 
 
_____________________________ 
Ana Carolina Santos 
Pregoeira da COMPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-500 – Tel./Fax: (71)3621-6880 - e-mail: compelpmc@gmail.com Página 16 de 52 

   ESTADO DA BAHIA 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
C COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
PREGÃO N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) - COMPEL 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

Contratação de empresa para locação de 15 (quinze) Centrais Telefônicas com instalação, manutenção e 
treinamento, CPCT (Central Privada de Comutação Telefônica), CPA-T (Controle por Programa Armazenado) e 
tipo PABX e seus periféricos, a serem instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Camaçari e demais 
Secretarias.  

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. A contratação fundamenta-se na necessidade de dotar a sede da Prefeitura Municipal de Camaçari e 
demais Secretarias de serviço especializado e contínuo de locação mensal de centrais privadas de comutação 
telefônica de comando por programa armazenado temporal (CPCT/CPAT) e seus periféricos, e decorre da 
necessidade de prover o prédio do Centro Administrativo e demais secretarias com recursos da telefonia.  

2.2. A contratação evitará a necessidade futura de aquisição de novos equipamentos, devido a sua provável 
obsolescência e necessidade de substituição por outros atualizados e que atendam a demanda de serviços 
telefônicos dos usuários, bem assim serão evitados custos adicionais de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, substituição de peças (inclusive em casos furtuitos), modernização e back-up, por estarem incluídos 
no valor da locação da central telefônica estando obrigada a Contratada manter em perfeitas condições o 
equipamento enquanto perdurar o contrato.  

3. REGÊNCIA LEGAL  

a) Lei Federal nº 10.520/2002; 
b) Decreto Municipal nº 4.071/2005; 
c) Lei Federal nº 8.666/1993 na sua atual redação, subsidiariamente; 
d) Lei Complementar nº 123/2006; 
e) Lei Municipal nº 803/2007.  

4. PRAZO DE VIGÊNCIA  

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, podendo, entretanto, ser 
prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93  

5. VALOR GLOBAL ESTIMADO  

O valor global estimado é de R$ 439.490,04 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e 
quatro centavos).   

6. DETALHAMENTO DO SERVIÇO  

Além do hardware e software, deverão estar previstos pela Contratada os seguintes serviços:  

6.1. INSTALAÇÃO  

a) Projeto de Instalação:  

Inspeção do local, projeto (lay-out) da sala dos equipamentos e, quando exigido, projeto de dimensionamento 
de tráfego junto à concessionária.  
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b) Configuração da base de dados:  

Definição junto ao usuário das facilidades a serem ativadas, do plano de numeração e de categorização dos 
ramais, etc., a fim de garantir a qualidade da programação e agilizar o processo de instalação. A central CPCT 
CPA-T deverá vir de fábrica com a base de dados já programada.  

Para tanto, as informações necessárias ao preenchimento da base de dados deverão estar prontas no máximo 
uma semana antes da data prevista para a instalação. As informações da base de dados são essenciais à 
qualidade da customização do produto.  

c) Instalação e testes:  

Montagem e teste funcional de todos os equipamentos locados, passagem dos cabos de força, passagem e 
conexão dos cabos ao distribuidor geral do PABX.  

d) Serão realizadas pela Contratada os serviços de instalação física e configurações dos componentes locados, 
contemplando as seguintes atividades:  

• Layout e vistoria;  

• Instalação física dos equipamentos;  

• Instalação física de módulos do equipamento;  

• Instrução básica;  

• Configuração de dados.  

e) Ajustes de configuração, ou seja, alteração de parâmetros que busquem efetivar a instalação da solução com 
a qualidade desejada pela Contratante de acordo com as especificações do projeto;  

• Programação e cadastramento de ramais;  

• Ativação;  

• Testes de aceitação;  

• Limpeza e organização do local de instalação;  

• Treinamento.  

6.2. TREINAMENTO  

Devem ser previstos, pelo menos os seguintes cursos de treinamento, que deverão ser aplicados no máximo 
em até 10 (dez) dias corridos após ativação do sistema:  

• Curso relativo à operação do console de operadora para propiciar os conhecimentos necessários à 
correta utilização dos recursos do console, para 24 pessoas com duração de 2 (duas) horas, ministrado 
por 01 (um) técnico;  

• Para os usuários dos ramais deverá ser ministrado curso ou oferecido material de apoio para 
aprendizado de manuseio;  

• O Treinamento será realizado no local onde as Centrais serão instaladas.  
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A licitante deverá fornecer todo material didático necessário para o treinamento ou equivalente para orientação 
dos usuários.  

Os custos com treinamentos deverão estar inclusos no valor da locação.  

6.3. MANUTENÇÃO  

A manutenção constituir-se-a de inspeções preventivas e/ou corretivas quando da visita às unidades, sendo 
observado o funcionamento, a programação dos equipamentos, testes de alimentação com medição da entrada 
e saída da corrente elétrica, testes de funcionabilidade, eliminação de defeitos pré-existentes.  

6.3.1. Manutenção Preventiva  

A manutenção preventiva visa assegurar as condições ideais para a durabilidade e a funcionalidade do 
equipamento e do sistema telefônico, compreendendo atividades tais como:  

• Verificação de baterias;  

• Verificação de Placas de Ramais;  

• Verificação de Placas de Troncos;  

• Verificação de Alimentação Elétrica;  

• Limpeza do equipamento;  

• Teste de conexão ramal/ramal;  

• Teste de conexão ramal/tronco;  

• Teste ligação de entrada;  

• Teste de ligações de entrada com transferência para ramal;  

• Teste de atendimento.  

A periodicidade da manutenção preventiva é mensal.  

6.3.2. Manutenção Corretiva  

A manutenção corretiva compreende a localização e reparação de defeitos que ocorram no equipamento e no 
sistema telefônico, tais como:  

• Substituição de tomadas;  

• Substituição de placas;  

• Consertos e substituições de aparelhos telefônicos;  

• Substituições de cordão espiral e liso;  

• Substituição de rede;  
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• Remanejamento de ramal;  

• Substituições de modem;  

• Substituições de cabeamento;  

• Substituições de carregador;  

• Substituições de fusíveis da Central Telefônica;  

• Correção dos quadros distribuidores;  

• Correção de circuitos.  

É de responsabilidade da contratada a substituição de peças ou componentes defeituosos.  

Os valores referentes aos custos com a manutenção deverão estar inclusos no valor da locação.  

O prazo para atendimento é de até 4 (quatro) horas, salvo em casos de emergências/urgências que deverão 
ser atendidos em até 1 (uma) hora a partir da solicitação do gestor do contrato.  

6.4. LOCALIZAÇÃO DAS CENTRAIS 

CENTRAL LOCALIZAÇÃO 

CENTRAL TELEFÔNICA PABX CPA-T DIGITAL, EQUIPADA COM 460 
RAMAIS ANALÓGICOS, 60 RAMAIS DIGITAIS COM 60 APARELHOS KEY 
SISTEM COM DISPLAY, 03 (TRÊS) ENTRONCAMENTOS DIGITAIS E1 
PARA 90 TRONCOS DIGITAIS, 01 TERMINAL DIGITAL DE 
ATENDIMENTO, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 MICRO PC COM 
SOFTWARE DE TARIFAÇÃO E CONTROLE DE FRANQUIA DE 
VALORES PARA RAMAIS INSTALADA. 

SEGOV - CENTRO 
ADMINISTRATICO 

CENTRAL TELEFÔNICA PABX CPA-T DIGITAL, EQUIPADA COM 64 
RAMAIS ANALÓGICOS, 01 (UM) ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 PARA 
30 TRONCOS DIGITAIS, 01 TERMINAL DIGITAL DE ATENDIMENTO, 01 
CARREGADOR DE BATERIA, 01 MICRO PC COM SOFTWARE DE 
TARIFAÇÃO E CONTROLE DE FRANQUIA DE VALORES PARA RAMAIS, 
INSTALADA. 

SEORLA 

SESAU - REGULAÇÃO 

HOSPITAL DIA 

CIAT 

CIDADE DO SABER 

PRAÇA DO PEC - SECULT 

SAMU 
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CENTRAL TELEFÔNICA PABX CPA-T DIGITAL, EQUIPADA COM 128 
RAMAIS ANALÓGICOS, 01 (UM) ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 PARA 
30 TRONCOS DIGITAIS, 01 TERMINAL DIGITAL DE ATENDIMENTO, 01 
CARREGADOR DE BATERIA, 01 MICRO PC COM SOFTWARE DE 
TARIFAÇÃO E CONTROLE DE FRANQUIA DE VALORES PARA RAMAIS, 
INSTALADA. 

SEDEC 

SETUR 

SEINFRA 

SEHAB 

SEDES 

VIGILÂNCIA 

SESP/STT 

 6.4.1. As centrais telefônicas deverão ser entregues na SEDE e ORLA de Camaçari, conforme endereços 
listados a seguir:  

ITEM LOCAL ENDEREÇO BAIRRO 

01 Cidade do Saber Rua do Telegrafo CENTRO 

02 CIAT Praça Desembargador Monte Negro CENTRO 

03 SEDEC Rua do Migrante CENTRO 

04 SEDES Rua Eixo Urbano Central CENTRO 

05 
Vigilâcia 
Epidemiologica Rua Oito de Dezembro CENTRO 

06 SEINFRA Avenida Leste PONTO CERTO 

07 Centro Administrativo Rua Francisco Drumond CENTRO 

08 REGULAÇÃO Rua Francisco Drumond CENTRO 
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09 SEORLA Buris de Abrantes ABRANTES 

10 SAMU Rua do Contorno CENTRO 

11 SESP / STT Avenida Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa JARDIM LIMOEIRO 

12 Hospital Dia Avenida Radial A CENTRO 

13 SETUR Rodovia BA 099 GUARAJUBA 

14 Praça do PEC Avenida Luiz Gonzaga PHOC 

15 SEAHB Rua do Alecrim CENTRO 

6.5. ESPECIFICAÇÃO 

 UNICO 

Item Produto Qtd. Per Valor U.M Total 

1 

19809901236 - Central Telefônica PABX CPA T 
DIGITAL, equipada com 128 ramais analógicos, 01 
(um) entroncamento digital E1 para 30 troncos 
digitais, 01 terminal digital de atendimento, 01 
Carregador de Bateria, 01 Micro PC com software 
de tarifação e controle de franquia de valores para 
ramais, instalada. 

7 12 R$ 
2.149,67 

Und. R$ 180.572,28 

Descrição: Central Telefônica PABX CPA T DIGITAL, equipada com 128 ramais analógicos, 01 (um) 
entroncamento digital E1 para 30 troncos digitais, 01 terminal digital de atendimento, 01 Carregador de Bateria, 
01 Micro PC com software de tarifação e controle de franquia de valores para ramais, instalada. 

2 

19809910371 - Central Telefônica PABX CPA T 
DIGITAL, equipada com 460 ramais analógicos, 60 
ramais digitais com 60 aparelhos Key Sistem com 
display, 03 (três) entroncamentos digitais E1 para 90 
troncos digitais, 01 terminal digital de atendimento, 
01 Carregador de bateria, 01 Micro PC com software 
de tarifação e controle de franquia de valores para 
ramais instalada. 

1 12 
R$ 

7.714,67 
Und. R$ 92.576,04 

Descrição: Central Telefônica PABX CPA T DIGITAL, equipada com 460 ramais analógicos, 60 ramais digitais 
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com 60 aparelhos Key Sistem com display, 03 (três) entroncamentos digitais E1 para 90 troncos digitais, 01 
terminal digital de atendimento, 01 Carregador de bateria, 01 Micro PC com software de tarifação e controle de 
franquia de valores para ramais instalada.  

3 

19809906262 - Central Telefônica PABX CPA T 
DIGITAL, equipada com 64 ramais analógicos , 01 
(um) entroncamento digital E1 para 30 troncos 
digitais, 01 terminal digital de atendimento, 01 
Carregador de Bateria, 01 Micro PC com software 
de tarifação e controle de franquia de valores para 
ramais, instalada. 

7 12 R$ 
1.845,33 

Und. R$ 155.007,72 

Descrição: Central Telefônica PABX CPA T DIGITAL, equipada com 64 ramais analógicos , 01 (um) 
entroncamento digital E1 para 30 troncos digitais, 01 terminal digital de atendimento, 01 Carregador de Bateria, 
01 Micro PC com software de tarifação e controle de franquia de valores para ramais, instalada. 

4 
19809902211 - Montagem e testes (pagamento 
único) 1 1 

R$ 
11.334,00 Und. R$ 11.334,00 

Descrição: Montagem e testes (pagamento único) 

Total geral dos Itens: R$ 439.490,04 

7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  

7.1. Comprovação de registro ou inscrição do Responsável Técnico, no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA;  

7.2. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional com formação 
compatível com o objeto da licitação (manutenção de centrais telefônicas), devidamente reconhecida pela 
entidade profissional competente, para atuar como Responsável Técnico de suas respectivas áreas, numa das 
formas a seguir:  

7.2.1  Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

7.2.2  Contrato Social, Estatuto Social ou ato Constitutivo, no caso de sócio;  

7.2.3  Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das propostas, 
devidamente assinado e com firma reconhecida das partes.  

7.2.4  Termo de compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de responsabilidade técnica 
da obra ou serviço, no caso da empresa vir a ser a licitante vencedora, contendo o reconhecimento da firma das 
partes, em data anterior à data de abertura dos envelopes da licitação.  

7.3   Apresentação de Atestados(s) de capacidade técnica, conforme a seguir:  

7.3.1 Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação;  

7.3.2  Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 
profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito 
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público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo 
Técnico - CAT;  

7.3.3  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel 
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem 
como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação;  

7.3.4  Poderá ser apresentado o mesmo atestado para o licitante e o Responsável Técnico, desde que venha 
indicado o nome de ambos no documento;  

7.3.5  Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou 
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente. 

7.4. DA VISTORIA 

7.4.1. A Prefeitura disponibilizará suas instalações, para que os licitantes possam efetuar vistoria técnica nos 
Edifícios onde serão instaladas as centrais telefônicas a fim de tomar conhecimento de todas as informações do 
objeto a ser contratado e sanar dúvidas quanto a infraestrutura do local e os serviços necessários para 
manutenção, garantindo assim, as condições necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos e 
correta elaboração da proposta;  

7.4.2. Para realizar a vistoria a licitante deverá efetuar o agendamento em até 03 (três) dias úteis antes da 
sessão de abertura das propostas. O agendamento deverá ser realizado por intermédio do contato abaixo, nos 
horários de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  

Contato:  

Sr. Iranildes Queiroz - Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos CGC/SECAD 

E-mail: - gecon@camacari.ba.gov.br 

Fone: (71) 3621-6738 

7.4.3. No ato da visita técnica, o preposto deverá apresentar documento de identificação, devidamente 
acompanhado de autorização da empresa interessada;  

7.4.4. A falta de apresentação dos documentos impedirá que o preposto realize a visita técnica;  

7.4.5. Para todos os efeitos, considerar-se-á que o preposto possui pleno conhecimento da natureza e do 
escopo dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos;  

7.4.6. Não será admitida participação de um mesmo preposto para mais de uma empresa interessada no 
mesmo certame;  

7.4.7. Os custos decorrentes destas vistorias ocorrerão a cargo da licitante;  

7.4.8. A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de que possui 
pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico. Esta declaração implicará na aceitação 
de todas as condições do edital;  
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7.4.9. O Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto deverá ser 
apresentado junto com os documentos de Habilitação.  

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

8.1. O pagamento será realizado mensalmente em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
(conforme legislação em vigor) devidamente atestada pela comissão de recebimento.  

8.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a 
ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.  

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste 
de preço.  

9. PRAZO INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS  

Os equipamentos deverão ser entregues em ate 45 (quarenta e cinco) dias corridos contado(s) da emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente.  

Os equipamentos deverão ser instalados e testados em até 30 (trinta) dias corridos a partir da data da entrega 
dos mesmos.  

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Cumprir fielmente com as condições e especificações previstas no Contrato.  

b) Submeterse á a todas as normas e condições do edital e seus anexos;  

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a empresa CONTRATADA e 
seus empregados;  

d) Viabilizar os recursos físicos e humanos necessários à execução do objeto;  

e) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados 
a trabalhar com equipamentos individuais, quando a legislação exigir;  

f) Emitir relatório do serviço prestado, informando o tipo, o local, data e hora de cada serviço executado e o 
profissional que executou a tarefa;  

g) Arcar com os custos de transporte e alimentação de seus funcionários;  

h) Manter seus empregados, enquanto permanecerem nas dependências da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
trajando uniformes com logotipo da empresa CONTRATADA e crachás de identificação, sujeitos as normas 
disciplinares e segurança do trabalho;  

i) Os horários de execução dos serviços de manutenção ficarão a critério exclusivo da Administração Municipal, 
sendo definido de modo a não interferirem no andamento dos trabalhos;  

j) A emissão de Ordem de serviço e a definição e acompanhamento da forma de execução ficarão a critério 
exclusivo da Administração Municipal;  
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k) A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente junto à 
Administração Municipal, durante o período de execução dos serviços, para exercer a supervisão e controle 
quanto ao cumprimento dos mesmos;  

l) Todos os materiais, peças e/ou acessórios que eventualmente forem danificados, quando da execução dos 
serviços, deverão ser repostos pela empresa contratada por outros de igual padrão e modelo;  

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  

n) A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisação na execução dos 
serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente e desde que 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita 
da CONTRATANTE;  

o) São de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o material, equipamentos e mãode obra 
necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas;  

p) A contratada deverá reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de material empregado;  

q) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa, dolo, omissão ou negligência na execução do contrato;  

r) Conduzir os serviços de acordo com as normas regulamentadoras brasileiras, e na sua ausência, de acordo 
com as normas internacionais consagradas;  

s) Substituir imediatamente os equipamentos e/ou peças de igual característica, que apresentarem falhas 
detectadas no momento da manutenção;  

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

a) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais anormalidades nos serviços executados, 
para a sua pronta regularização;  

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar seus serviços dentro das 
normas e condições estabelecidas no Termo de Referência;  

c) Efetuar o pagamento no prazo e condições pactuados;  

d) Receber os serviços descritos e especificados na Proposta da CONTRATADA;  

e) Acompanhar a prestação dos serviços e abrir os chamados junto a CONTRATADA para solução imediata de 
problemas constatados pela Administração;  

f) Fiscalizar e aplicar as penalidades e sanções previstas no contrato; 

g) Fornecer aparelhos telefônicos analógicos.  

12. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

12.1 - Central:  
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A totalidade das portas (ramais e troncos) das Centrais Privadas de Comutação Telefônica - CPAT a serem 
contratadas deverá ser equivalente a:  

1864 portas para ramais analógicos; 63 portas para ramais digitais; 510 portas para troncos digitais 
bidirecionais E1 ou ISDN (RDSI) com DDR (Discagem Direta ao ramal); console de operadora; aparelhos 
telefônicos digitais; unidade de processamento central; sistema de suprimento de energia elétrica; sistema de 
gerenciamento e consumo; sistema de tarifação e bilhetagem automática; facilidade de Rota de Menor Custo 
para todos os troncos e interligações. (Distribuidas conforme detalhado na tabela de especificações constante 
no subitem 6.5 deste Termo de Referência) 

12.2 - Configuração Final da Central:  

A capacidade final das CPCT's CPA-T, deverá comportar no mínimo 2.437 portas (somatório de troncos 
analógicos, troncos digitais, ramais analógicos e ramais digitais). Essa capacidade deverá ser alcançada sem a 
necessidade de substituir a parte do comando (CPU, malha de comutação, etc.).  

12.3 Características Centrais:  

a) A interligação com a central pública deverá obedecer aos padrões da concessionária local;  

b) Nas interligações com a rede pública, a central deverá permitir discagem direta a ramal (DDR), da prática 
Telebrás 220.600.705 emissão 3, através de todas as linhas tronco unidirecionais de entrada. A central deverá 
permitir facilidade (DDR), sem o uso de "hardware" externo adicional;  

c) A numeração dos ramais da faixa DDR deverá ser fornecida obedecendo uma ordem que mantenha a 
numeração atualmente em uso, para as terminações MCDU, onde M=milhar; C=centena; D=dezena e 
U=unidade no seguinte padrão: XXXX-6600 a XXXX-6999 e XXXX-5404 a XXXX-5499 para um feixe de 03 
entroncamentos E1 do SEGOV- CENTRO ADMINISTRATIVO; XXXX-8201 a XXXX-8249 para 01 
entroncamento E1 da SEORLA; XXXX-7301 a XXXX7396 para 01 entroncamento E1 da SEDEC; XXXX-8501 a 
XXXX8549 para 01 entroncamento E1 da SETUR; XXXX-7701 a XXXX-7799 e XXXX-1801 a XXXX-1866 para 
um feixe de 2 entroncamento E1 da SESP/STT; XXXX-9701 a XXXX-9764 para 01 entroncamento E1 da 
SEINFRA; XXXX-2001 a XXXX-2064 para 01 entroncamento E1 da SEHAB; XXXX-5701 a XXXX-5764 para 01 
entroncamento E1 da SEDES; XXXX-0136 a XXXX-0199 para 01 entroncamento E1 da VIGILÂNCIA; XXXX-
8301 a XXXX-8364 para 01 entroncamento E1 da REGULAÇÃO; XXXX- 2201 a XXXX-2249 para 01 
entroncamento E1 da SAMU; XXXX-2251 a XXXX-2299 para 01 entroncamento E1 do HOSPITAL DIA; XXXX-
8701 a XXXX-8799 para 01 entroncamento E1 do CIAT; XXXX-9800 a XXXX-9864 para 01 entroncamento E1 
da CIDADE DO SABER; XXXX- 1501 a XXXX- 1549 para 01 entroncamento E1 da PRAÇA DO PEC / 
SECULT;  

d) As CPCT's CPA-T deverão obedecer ao que estabelece a Prática TELEBRÁS 200.600.705 Emissão 3 
Especificações Gerais - Centrais Privadas de Comutação Telefônica CPCT tipo PABX CPA, no que diz respeito 
às características funcionais básicas e às características técnico operacionais, e 200-600-726 Emissão 1 
Especificações de Requisitos Mínimos de CPCT - RDSI, e os demais normativos citados no texto que se segue, 
no que for aplicável;  

e) Os equipamentos a serem locados deverão ter todos os circuitos necessários ao seu perfeito funcionamento 
nas configurações indicadas, permitindo acesso a redes privadas e públicas de telefonia, abrangendo todas as 
facilidades de serviços de voz e não voz;  

f) A configuração inicial indicada é considerada mínima e poderá sofrer acréscimos para maior em função da 
modularidade dos equipamentos cotados;  

g) As CPCT's CPA-T deverão entregar tecnologia digital conforme Prática TELEBRÁS 225-100-706;  

• A arquitetura dos equipamentos deverá ser modular e observar o que se segue:  
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- Deve a inserção de cartões ou módulos necessários a eventuais reconfigurações ou expansões ser 
processada sem interrupção do funcionamento da central;  

- Deve ser possível a inserção ou extração de qualquer cartão ou módulo com o equipamento em 
funcionamento normal sem que isso possa causar danos ou - falhas devido a transitórios da alimentação;  

- A eventual inserção incorreta de um cartão ou módulo em um "slot" que não lhe seja o correspondente não 
haverá causar danos àqueles componentes ou à central.  

h) As CPCT's CPA-T deverão suportar através de suas interfaces digitais 2B D a comunicação simultânea de 
voz e dados até a velocidade de 64 kbps através de um único par de fios e através da interface S 0 (S zero) 
(padrão CCITT);  

i) Os equipamentos deverão permitir, através de suas portas digitais associadas a interfaces para comunicação 
de dados (2B D);  

j) Os equipamentos deverão suportar a conexão de terminais multimídia com velocidades de comunicação 
variáveis entre 128 Kbits/s e 2Mbits/s. A seleção da quantidade de canais a cada conexão deve ser simultânea, 
dispensando portanto o uso de "Inverse Mux". Deverá ser seguida a norma ITU I412 (Canais H);  

k) O sistema deve possuir recursos suficientes de memória para armazenamento de dados bem como para uma 
recarga automática do sistema no caso de qualquer eventualidade;  

l) As CPCT's CPA-T deverão garantir sigilo absoluto nas comunicações através de seus circuitos;  

m) As CPCT's CPA-T deverão permitir utilização de aparelhos telefônicos digitais conforme descritos no item 
12.8 - b. - Equipamentos Terminais de Linha;  

n) As CPCT's CPA-T deverão possibilitar o uso de rotas analógicas ou digitais. Deverá ser básico para todos os 
troncos e interligações a possibilidade de tomada de feixe de tronco/rota alternativa, caso a principal esteja 
congestionada;  

o) As CPCT's CPA-T deverão incorporar a implementação de seleção a acesso a Rota Menor Custo (LCR Least 
Cost Rout).  

• Entende-se por Rota Menor Custo à capacidade do sistema de permitir/bloquear o acesso de cada 
usuário às rotas principais/alternativas, bem como estabelecer prioridade de ocupação de rotas. Tal 
prioridade/permissão de acesso pode variar de usuário e também modificar-se ao longo do dia, ou ao 
longo da semana.  

p) As CPCT's CPA-T deverão incorporar todo "hardware" e se for o caso, o "software" necessários ao seu 
perfeito funcionamento com as facilidades indicadas no item 12.4 desta especificação e estar equipada com os 
complementos:  

• Sistema de Suprimento de Energia Elétrica conforme item 12.6 destas especificações; 

• Sistema de Tarifação e Bilhetagem Automática conforme item 12.7 destas especificações; 

• Equipamentos terminais de linha conforme item 12.8 destas especificações;  

• Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento e instalação da CPCT deverão ser 
fornecidos pela licitante. A vistoria solicitada no item 7.2 tem a finalidade de fazer com que a licitante 
verifique todos os detalhes necessários para compor o se preço. A parte que caberá a PMC/demais 
secretarias será: rede interna de ramais (a partir do distribuidor geral); aterramento e fornecimento de 
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rede elétrica no local de instalação dos equipamentos dentro dos níveis de tensão adequados (110 a 
220v). O DG intermediário (DG de corte) deverá ser previsto para fornecimento pelo licitante.  

q) O equipamento deve ter capacidade de processamento de 32 Bits, ou seja, a Unidade Central de 
Processamento (CPU) deve possuir processador de 32 Bits.  

r) O equipamento deverá suportar os seguintes entroncamentos:  

• Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI) (Acesso básico e primário);  

• E1 Digital Sinalização de Canal Associado - CAS (MFCR - 2);  

• Q-SIG;  

• Analógico (sinalização de assinante);  

• Permite transmissão de fax via protocolo T.38.  

12.4 Facilidades:  

a) Facilidades do Sistema:  

- Possuir sinalização visual de, pelo menos, as seguintes falhas ocasionais;  

- Indicação de falta de energia;  

- Circuito terminal de linha-tronco fora de serviço;  

- Bloqueio de equipamento;  

- Possuir backup de programa e dados alteráveis (data base) e meio óptico ou magnético;  

- A central deve permitir o bloqueio de ligações a cobrar, dependendo da categoria à qual o ramal pertença. A 
implementação da facilidade deverá ser por programação da central, sem o uso de "hardware" adicional.  

- Possuir discriminação interurbano - IU, conforme a Prática Telebrás 220.600.705 emissão 3, de modo a 
viabilizar as seguintes categorias de assinantes:  

• IMPEDIDO DE ACESSO AO TRÁFEGO DDD E DDI: Somente poderão efetuar, automaticamente, 
chamadas locais.  

• IMPEDIDO DE ACESSO AO TRÁFEGO DDI: Somente poderão efetuar, automaticamente, chamadas 
locais e nacionais através do sistema DDD após a discagem do código de acesso.  

• IRRESTRITO: Poderão efetuar, automaticamente, qualquer chamada local, nacional, através do 
sistema DDD, e internacional, através do sistema DDI, após a discagem do código de acesso.  

- Além da discriminação prevista nos itens acima, a CPCT CPA-T deverá permitir também a categoria 
"RESTRITO", na qual seus assinantes poderão efetuar apenas chamadas entre ramais da central.  

- A CPCT CPA-T deve possibilitar serviço noturno, de modo que as chamadas externas encaminhadas através 
das operadoras ausentes sejam automaticamente dirigidas a ramal ou grupos de ramais pré-determinados.  
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- As CPCT's CPA-T deverão possibilitar a utilização de troncos analógicos bidirecionais - troncos executivos 
com numeração diferenciada, tais que, chamadas a eles dirigidas sejam automaticamente encaminhadas a 
ramais específicos.  

- As CPCT's CPA-T deverão prover reconhecimento do número telefônico do assistente "A" (desde que enviado 
pela central pública), apresentando-o no "display" dos telefones digitais.  

- As centrais deverão permitir o bloqueio de ligações para números não liberados pela Contratante, bem como 
bloqueio de chamadas a cobrar por ramal tanto em entroncamentos RDSI quanto R2/MFC. A implementação da 
facilidade deverá ser por programação da central, sem o uso de "hardware" adicional ou dependência de 
operadoras públicas.  

- Suporte conferência até 08 (oito) participantes por conferência. Os participantes de conferências devem poder 
discar de fora da empresa e participar das reuniões, independente de onde se encontram.  

b) Facilidades de Ramais:  

A CPCT CPA-T DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES FACILIDADES PARA TODOS OS USUÁRIOS:  

- Chamada para a telefonista.  

- Consulta nas chamadas externas, de entreda e saída, e internas.  

- Interligação automática entre ramais.  

- Interligação da rede pública com os ramais, segundo suas classes de serviço.  

- Interligação dos ramais com a rede pública, segundo suas classes de serviço.  

- Transferência nas chamadas de entrada e saída.  

- Interface para música de espera para chamadas retidas pela telefonista e quando em processo de consulta e 
transferência entre ramais. Deverá ser fornecido uma interface para música ou mensagem em espera para 
interligação a sistemas tais como rádio FM, Discman ou outro dispositivo de armazenamento de mídia gravada.  

- Os ramais de um grupo consecutivo poderão ser acessados por seus números individuais ou pelo número 
geral do grupo.  

- Captura de chamadas, conforme prática TELEBRÁS 220.600.705 emissão 3, item 10.a  

Essa facilidade deverá ser acessível a todos os ramais da CPCT pertencentes a um mesmo grupo de captura. 

 - Chamada de retorno automático para ligações ramal a ramal, conforme a Prática Telebrás 220.600.705 
emissão 3, item 10.e.  

- Redireção "Siga-me" de chamadas internas e externas de modo que determinados ramais categorizados 
possam, a partir de seu ramal ou de qualquer outro, desviar as ligações dirigidas a seu ramal, para o ramal no 
qual a facilidade está sendo ativada.  

- Possibilidade de qualquer ramal das CPCT CPA-T ser habilitado ou desabilitado pelo seu usuário para efeito 
de estabelecimento de chamadas externas.  

- Discagem abreviada individual de modo que ramais especialmente habilitados possam efetuar chamadas 
locais, nacionais ou internacionais para até 10 (dez) assinantes, pela seleção de 04 (quatro) dígitos.  
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- Repetição do último número discado.  

- Código pessoal de usuário de ramal, de modo que este possa trazer a categoria e o nome associado ao seu 
ramal para qualquer outro ramal da rede, onde ele esteja naquele momento. Isto permitá que, 
independentemente de onde estiver, possa o usuário desfrutar dos privilégios que o seu ramal possui, mesmo 
através de outros ramais.  

- Pelo menos duas agendas de discagem abreviada comum com acesso a até 1.000 destinos cada.  

- Os telefones digitais com "display" deverão ter as informações apresentadas, obrigatoriamente em português.  

- Deverá ser possível a utilização da função chefe/secretária, com as configurações de 1 chefe / (até) 3 
secretárias e (até) 4 chefes / (até) 2 secretárias.  

- Sinalização acústica ou visual de uma segunda ligação, interna ou externa, a ele dirigida.  

- Intercalação com sinalização acústica.  

A CPCT CPA-T deverá possuir a seguinte facilidade para a quantidade de ramais pré-definida no item 12.1.  

- "Warm-line / Hot-line" interno. Após a retirada do monofone do gancho deste ramal especial, caso não haja 
marcação de nenhum dígito dentro de um tempo pré-programável em sistema, deverá a central CPCT-CPA 
automaticamente providenciar o estabelecimento da conexão com um destino também preestabelecido em 
sistema. Esse recurso deve estar disponível para qualquer terminal do sistema ou grupos pré-determinados.  

12.5 Facilidades de Consoles de Operadoras:  

- Possibilidades de utilização do monofone ou fone de cabeça.  

- Permitir reter a chamada de entrada para efetuar breves consultas e transferências.  

- Quando não for possível à telefonista transferir a ligação imediatamente, deverão haver posições de 
estacionamento, cujas ligações estacionadas poderão ser recuperadas de forma seletiva, visualizadas em tela.  

- Permitir a transferência de chamadas de entrada para outra posição de operador.  

- Permitir transbordo para outros grupos de telefonistas.  

- Possuir sinalização visual das chamadas internas, externas e privativas da telefonista, permitindo a ela 
atender as chamadas seletivamente.  

- A quantidade de chamadas na fila em espera deve ser discriminada em tela, bem como as informações do 
primeiro da fila, para cada tipo de chamada (interna, externa).  

- O console da operadora deverá dar indicações de alterações na fila de espera.  

- Possuir a facilidade de intercalação pela telefonista.  

- Possuir a facilidade de proteção contra transferência não-autorizada.  

- Permitir a visualização da data e hora real do sistema.  

- Ser conectado, pela Contratada, a central telefônica através de cabo com 1 ou 2 pares.  
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- Não serão admitidos consoles de operadoras baseados exclusivamente em terminais telefônicos digitais. Todo 
hardware necessário ao funcionamento do console da telefonista deverá estar incluso no fornecimento.  

12.6 Sistema de Suprimento de Energia Elétrica:  

A Contratada deverá atender aos seguintes requisitos:  

a) Deverá fornecer e instalar um sistema de suprimento de energia elétrica para a central.  

b) O sistema de suprimento de energia elétrica deve ser modular, de modo que permita a instalação em 
quantidades que atendam o consumo inicial da CPCT CPA-T e recarga das respectivas baterias, bem como 
permitam o acréscimo de módulos para atendimento de expansões da capacidade de consumo das CPCT 
CPAT e respectivas baterias.  

c) O sistema de suprimento de enerhgia elétrica deve ser composto dos conjuntos de baterias de acumuladores 
mantidas em flutuação, com regulagem automática.  

d) Os retificadores devem possibilitar a recarga completa das baterias.  

e) O conjunto de baterias deve garantir, no caso de falha no fornecimento de energia em corrente alternada, a 
operação imediata do equipamento por no mínimo 03 (três) horas ininterruptas, supondo-se a descarga 
correspondente à hora de maior movimento (HMM) da CPCT CPA-T.  

f) As baterias devem ser do tipo selada.  

g) Todo o sistema de suprimento de energia elétrica deve ter proteção efetiva contra sobretensões e 
sobrecorrentes.  

h) Todos os equipamentos energizáveis devem ser conectados aos sistemas de aterramento existentes nos 
locais das instalações.  

12.7 Sistema de Tarifação e Bilhetagem Automáticas:  

a) Deve ser fornecido e instalado pela Contratada um sistema de tarifação e bilhetagem automática para CPCT 
CPA-T, incluindo o hardware e o software necessários.  

b) O sistema de tarifação, bilhetagem e controle de cota mensal automática deverá utilizar microcomputador 
tipo PC Pentium ou superior, a ser fornecido pela Contratada, proporcionando facilidade de operação por 
pessoas com formação básica em microinformática e flexibilidade de manuseio dos serviços de dados, sendo 
estes preferencialmente passíveis de conversão para processamento via editores de texto e/ou planilhas de 
cálculo mais conhecidas dos usuários. Todos os relatórios deverão ser apresentados em português, tanto 
legendas como conteúdo. Este microcomputador deverá estar equipado com o disco rígido com capacidade de 
tratamento de até 400.000 chamadas/mês, impressora compatível e possibilitar, pelo menos, as seguintes 
facilidades:  

- Programa de observação de dados de tráfego que possibilite medição e registro diários, em forma de 
relatórios específicos para análise de custos, ocupação dos troncos e ramais, ocupação das mesas operadoras, 
tempo de atendimento, avaliação da carga de serviço em períodos pré-determinados, etc.  

- Programa de identificação dos seguintes parâmetros das chamadas de saída efetuadas através dos troncos 
unidirecionais e bidirecionais, com emissão de relatórios programáveis:  

• Número do assinante chamado em ligação urbana, DDD e DDI. (quando houver sinalização);  
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• Número do ramal que originou a chamada;  

• Data de início da chamada;  

• Hora de início da chamada;  

• Duração da chamada.  

- Programas destinados à emissão automática diária dos seguintes relatórios de todas as chamadas (locais, 
DDD e DDI) efetuadas:  

• Ramais que efetuaram chamada;  

• Ligações efetuadas através dos consoles de operadores.  

- Caracterização do início das chamadas nas ligações externas, devendo a CPCT CPA-T detectar a inversão de 
polaridade nos fios "A e B". (Quando a central pública assim permitir).  

c) Deverão ser indicadas as seguintes características relativas ao sistema de tarifação e bilhetagem 
automáticas:  

• Descrição do "hardware" necessário à implementação do sistema;  

• Facilidades oferecidas pelo sistema.  

d) O sistema deve possuir as facilidades de bilhetagem de entrada, bilhetagem interna e bilhetagem em rede.  

e) Fornecer serviços de reprogramação na central, através de técnicos da Contratada no mínimo quatro vezes 
ao ano, mediante solicitação formal, sem ônus adicionais para a Contratante, com relação a eventuais 
alterações necessárias de tarifação (tabela de tarifas, degraus tarifários, cadastramento de localidades, etc).  

12.8 Equipamentos Terminais de Linha para ramais analógicos:  

a) Deve permitir a comunicação de voz, com as seguintes características / facilidades:  

• Discagem por tom (MF);  

• Teclado com 12 teclas, incluindo (*) e (#);  

• Possuir as seguintes teclas de funções fixas:  

• Ativação de facilidades ou transferência de ligações (REDIAL);  

• Inibição da transmissão / recepção de voz (MUTE);  

• Possuir um led para sinalizar existência de uma mensagem no Correio de Voz, facilitando a utilização 
deste recurso;  

• Atender a norma TELEBRÁS 245-100-701 - EMISSÃO 2;  

• A CPCT deverá permitir que os aparelhos telefônicos analógicos sejam instalados a uma distância de 
até 1.800 metros sem a necessidade de extensores de enlace;  
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• Permitir a seleção de no mínimo 2 (dois) tons diferentes para o toque da campanhia, para chamadas 
internas e externas;  

• Controle do volume da campanhia;  

• Possuir cordão liso com tomada macho RJ-11.  

b) Deverá ser fornecido, juntamente com a Central, aparelho telefônico digital exclusivo para comunicação de 
voz no quantitativo indicado no item 12.1, com as seguintes características:  

• Alimentação a partir da central;  

• Interligação através de interface S0 ISDN - BRI, ou interface U (proprietária);  

• Possibilidade de conexão de terminais de dados ou segundo telefone digital, através de adaptador 
específico;  

• Capacidade de, pelo menos 10 (dez) teclas de funções programáveis com led;  

• Mostrador de cristal líquido, alfa-numérico, com capacidade mínima de 40 caracteres e duas linhas que 
possibilite indicação de data, hora, número chamado, número do ramal que iniciou a chamada quando 
do recebimento de ligações internas e de mensagens;  

• Esse mostrador deverá, além das informações já descritas acima, apresentar informações referentes às 
facilidades de ramal disponíveis para o usuário em função da situação de uso de telefone. Por exemplo, 
durante uma conversação deverá o usuário ver à sua disposição no mostrador apenas as 
possibilidades "consulta", "transferência" e "conferência", não apresentando, por exemplo, "rechamada", 
que não tem sentido de uso numa conversação em curso. O objetivo é orientar o usuário quanto à 
melhor forma de utilizar o equipamento, dispensando consulta a manual de usuário e memorização de 
códigos;  

• Formação de grupo de captura de chamada;  

• Operação "chefe-secretária";  

• Conversação em viva voz full-duplex, com supressão de eco;  

• Estabelecimento de ligações sem retirada do monofone do gancho;  

• Teclas de ajuste de volume;  

c) Deverá ser feita a instalação dos equipamentos terminais acima, dentro das seguintes condições mínimas, 
sem necessidades de equipamentos adicionais para extensão de enlace ou regeneração de sinais:  

• Aparelhos telefônicos analógicos DTMF, através de linha telefônica com resistência de "loop" mínima 
de 1.600 ohms, inclusive aparelho telefônico, atingindo 1.800 metros da central CPCT CPA-T.  

• Aparelhos telefônicos digitais, com emprego de interface S0 ISDN -BRI ou interface U, com 
comprimento de até 500 metros da central CPCT CPA-T.  

12.9 Condições de Instalação e Testes:  
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a) A instalação dos equipamentos deve observar as exigências da concessionária, conforme as Práticas 
TELEBRÁS aplicáveis.  

b) Os equipamentos que comporem a Central CPCT deverão ser instalados no Edifício sede da PMC / demais 
Secretarias.  

c) Ficará por conta da Contratada o fornecimento de todo material e acessórios necessários à instalação dos 
equipamentos objeto desta licitação.  

d) Os projetos técnicos de instalação das CPCT deverão observar o que estabelece a Prática TELEBRÁS 
220.600.601 Emissão 1, Projeto de Instalação de CPCT tipo PABX e demais normas vigentes.  

e) Até 10 (dez) dias antes do início dos serviços de instalação, a Contratada deverá submeter à aprovação a 
programação de realização dos serviços.  

12.10 Call Center:  

a) Suportar a solução em Contact Center para a distribuição automática de chamadas. Esta distribuição pode 
ser linear, cíclica ou por agente a mais tempo ocioso (First In First Out). Esta solução usa como plataforma de 
voz a central ofertada. É composto por um servidor onde são armazenados os dados estatísticos para o 
gerenciamento do sistema. O gerenciamento é feito através de ferramentas a partir do computador do 
supervisor/agente via rede LAn/WAN (conceito cliente/ servidor).  

b) A plataforma de Contact Center deverá possuir ferramenta de roteamento inteligente capaz de atender às 
exigências específicas de um Centro de Atendimento Multimídia, incluindo aplicativo de roteamento inteligente 
baseado em habilidades (Skill Based Routing). Esse aplicativo deverá criar automaticamente um grupo virtual 
de agentes altamente qualificados, através da identificação dos requerimentos necessários da interação e 
combinação com a base de dados de habilidades dos agentes.  

c) Cada vez que uma chamada entrar em fila de atendimento, o sistema deverá permitir que várias informações 
sejam identificadas para facilitar e tornar o direcionamento mais eficiente. Estas informações podem ser 
identificadas a partir de componentes associados à chamada: número chamador (ANI), número discado (DNIS), 
interação com o Sistema de Resposta Audível (URA/IVR) ou informações do banco de dados do cliente (CRM), 
tais como: informações demográficas, mix de produtos e serviços, combinações de serviços específicos, 
contatos anteriores, situação em Contas a Receber e atividades na conta.  

d) Estas informações serão então processadas segundo as regras a definir, compondo, assim, um perfil que 
ajudará identificar os melhores agentes para satisfazer as necessidades de cada cliente.  

e) O sistema deverá possuir uma ferramente de administração e configuração que permite que os gerentes e 
supervisores ajustem facilmente as regras de roteamento, assim como os perfis de agentes, em tempo real. 
Este aplicativo deverá ser utilizado para administrar todos os tipos de mídias de comunicação suportadas pelo 
ambiente de atendimento.  

f) O sistema proposto deverá possuir integração CTI com a URA, permitindo a fácil implementação de 
estratégias de relacionamento através da identificação prévia do cliente e de se status na base de dados.  

g) Através desta interface deverá ser possível transferir informações da URA para Contact Center, facilitando 
desta maneira a criação de estratégias de relacionamento com o cliente baseado no valor do mesmo. A 
integração deve se dar através de um tipo de protocolo padronizado, do tipo CSTA, TAPI, etc.  

h) O sistema proposto deverá possuir uma ferramenta de extração de relatórios capaz de compilar e mostrar 
relatórios históricos detalhados relacionados a todos os aspectos das atividades do Contact Center. Deverá 
possibilitar a exibição dos relatórios em forma de tabelas, ou em formatos gráficos, com todas as interações 
identificadas com exclusividade. Deverá permitir visualização, impressão, salvar ou exportar cada relatório para 
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um arquivo ou qualquer equipamento da rede, bem como programar relatórios para serem gerados 
automaticamente em horários e datas preestabelecidos.  

i) A ferramenta deverá permitir a definição da disposição e a apresentação dos relatórios gráficos e tubulares, 
com base em preferências ou necessidades.  

j) Deverá também permitir o detalhamento e documentação de todos os aspectos de cada interação com o 
cliente, desde o início até sua conclusão, fornecendo uma ferramenta de análise de dados customizada para 
rastrear o histórico de qualquer transação específica.  

k) Finalmente, deverá possuir conectividade de bancos de dados abertos (ODBC), possibilitando facilmente 
integrar o desempenho do agente e as informações do histórico de ligações com dados de aplicativos CRM, 
possibilitando efetuar analises de nogócio em conjunto com informações operacionais.  

l) O sistema proposto deverá possuir ferramenta de supervisão que permita a visualização de informações em 
tempo real com base no tipo de negócio da transação e não apenas baseado nos dados relacionados aos 
grupos de atendimento, permitindo também que haja configuração dos modos de visualização, salvando-os 
conforme preferência.  

m) Deverá permitir a visualização de todos os tipos de ligações e agentes ou limitar as informações a 
transações específicas, tipos de meio de comunicação, grupos e/ou indivíduos.  

n) Permitir a função de código de transação que permite que o atendente classifique a chamada através de 
códigos pré-estabelecidos na central em qualquer momento após o atendimento da chamada. Esta digitação 
não é percebida na conversação. Através de relatórios é possível se ter uma classificação geral das 
características das chamadas que são atendidas no Call Center.  

o) Permitir a função de atendimento automático, uma chamada entrante no grupo é atendida e desligada 
automaticamente sem a intervenção do atendente. Antes de ocorrer o atendimento, um bip alerta avisará o 
atendente sobre a entrada de mais uma chamada telefônica. A função deve estar disponível em ramais digitais 
e analógicos.  

p) O sistema de gerência do supervisor deve apresentar o quadro completo das informações em tempo real, 
podendo ser otimizado pelo supervisor. Assim eles podem personalizar suas janelas dinamicamente para 
atender as necessidades do seu negócio hora-a-hora, dia-a-dia e deve apresentar algumas características 
como:  

• Possuir uma interface bastante intuitiva e de fácil visualização das informações. Os status dos agentes 
são apresentados na forma de ícones que mudam em tempo real na transição de estado (disponível, 
indisponível, logado, pausa...).  

• De forma gráfica, se tem toda a visão do nível de serviço, taxa de abandono, e ligações na fila.  

• A transição dos estados de agentes, nível de serviço abaixo da expectativa, taxa de abandono elevada, 
tempo médio de atendimento acima da média, elevado número de ligações na fila e podem, toda vez 
que se afastarem da meta ideal, emitir alarmes sonoros e visuais em tempo real. Estes alarmes são 
armazenados em um registrador para consulta posterior.  

1. q) As posições de agentes e supervisores devem ser compatíveis com todos os tipos de aparelhos 
telefônicos (digitais, analógicos ou IP), com fone de cabeça, ou seja, a estação de gerenciamento deve 
ser capaz de monitorar qualquer tipo de ramal no(s) grupo(s) de atendimento de forma indistinta.  

1. r) O Call Center deve permitir a criação de pelo menos três grupos para serviços distintos, no mínimo 
conter 100 posições de agentes no total e no mínimo três posições de supervisão.  
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12.11 Documentação Técnica:  

Deverá ser disponibilizado junto a Central CPC-T:  

a) 01 (uma) via da documentação técnica necessária à manutenção e operação do sistema, em papel ou 
através de meio eletrônico (mída CD).  

b) Documentação técnica que deverá ser fornecida:  

• Documentação do sistema, com descrição geral do sistema e funcional dos blocos componentes.  

• Documentação de operação e manutenção, que contenha as especificações físicas, operacionais e de 
manutenção; descrição funcional de comandos e alarmes; procedimentos de carga, iniciação e 
localização de defeitos; manual de diagnose para interpretação de relatórios falhas, manual de 
operação dos sistemas de gerenciamento, de tarifação e bilhetagem automáticos e console de 
operador.  

• Documentação do sistema que contenha disposição de bastidores, controles e indicadores.  

12.12 O serviço deverá ser compatível para conexão ao E1, ISDN através das seguintes tecnologias, a critério 
da CONCESSIONÁRIA:  

a) Cabo metálico, ou  

b) Fibra ótica.  

c) Rádio  

d) O equipamento cotado deverá possibilitar a interligação das unidades instaladas em cada secretaria através 
de canal de rádio, frame-relay, TC Data ou tie-line de 2Mb (a ser fornecido pela CONTRATANTE) permitindo 
assim comunicação interna a 4 (quatro) ou 5 (cinco) dígitos constituindo um único PABX com todas as 
facilidades inerentes acessadas por todos os módulos remotos e gerenciamento por uma única unidade (ônus 
da CONTRATADA).  

e) Na solução proposta deverá estar prevista, também, a integração entre entroncamentos digitais de 
endereços distintos com discagem abreviada, a quatro ou cinco dígitos, entre os mesmos, através das linhas 
digitais da concessionária.  

f) O equipamento deverá permitir a possibilidade de integração à facilidade de acesso via a tecnologia VOIP 
Voz sobre IP, interligando assim, todos os pontos de interesse da PMC que se responsabilizará pelo 
fornecimento da infraestrutura caso esta alternativa venha ser adotada. Não será necessário cotar no 
momento.  

A operação da rede fixa de voz (via PABX) deverá ser executada pela CONTRATADA sem nenhum ônus 
(fiscal, tributário, trabalhista ou previdenciário) para a CONTRATANTE.  

O serviço telefônico acima descrito deverá atender aos requisitos da legislação de Telecomunicações em vigor, 
particularmente às Normas e regulamentos aplicados ao Serviço de Telefonia Fixo Comutado, CPCT tipo 
PABX.  

O serviço deverá permitir nesta fase, a critério do CONTRATANTE, a ampliação em até 25% (vinte e cinco por 
cento) das capacidades de troncos/canais citados no item acima.  

12.13 Legenda  
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CPCT - CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 

CPAT - CONTROLE POR PROGRAMA ARMAZENADO - TEMPORAL 

PABX - Private Automatic Branch Exchange (Troca automática de ramais privados) 

ISDN - Integrated Services Digital Network 

RDSI - Rede Digital de Serviços Integrados 

DDR - DISCAGEM DIRETA AO RAMAL  

13. REAJUSTE  

13.1. Tratando-se de contrato de menos de um ano, na forma da lei, os preços propostos serão considerados 
fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses.  

13.2. Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 (doze) meses da apresentação da proposta, poderá 
haver reajustamento de preço, ficando definido o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, 
como índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos de reajustamento, ou outro na forma da Lei.  

14. REVISÃO  

14.1. A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção do equilibrio econômico financeiro do contrato, na 
forma da lei, devidamente comprovada e justificada a necessidade.  

14.2. Quando, antes da datado reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu 
equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acúmulo 
injustificado.  

15. DOTAÇÃO ORCAMENTARIA  

Secretaria da Administração - SECAD 

Projeto Atividade: 2013; 

Elemento da despesa: 3.3.90.39.00.00; 

Fonte: 0100.000 

16. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

16.1. A gestão e fiscalização do Contrato será da CGC (Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos) da 
SECAD Secretaria da Administração;  

16.2. A fiscalização se reserva o direito de impugnar os serviços que não forem feitos a contento, ficando a 
CONTRATADA obrigada a refazêlos sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;  

16.3. A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representála administrativamente junto 
à CONTRATANTE, durante o período de execução dos serviços, para exercer a supervisão e controle quanto 
ao cumprimento dos mesmos. 
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PREGÃO N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

  
Á 
PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
PREGÃO  

N.º 0286/2021– 
(ELETRÔNICO) – 

COMPEL 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
NÚMERO DO C.N.P.J.: 
 

TEL/FAX: 

PESSOA PARA CONTATO: 
  
OBJETO: Contratação de empresa para locação de 15 (quinze) Centrais Telefônicas com instalação, manutenção e 
treinamento, CPCT (Central Privada de Comutação Telefônica), CPA-T (Controle por Programa Armazenado) e tipo 
PABX e seus periféricos, a serem instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Camaçari e demais Secretarias. 

 

LOTE 01  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. 
(A) 

PER.  
(B) 

UND. 
PER. 

PREÇO (R$) 

 
UNITÁRIO  

(C) 
 

TOTAL 
(AXBXC) 

01 

CENTRAL TELEFÔNICA PABX CPA T DIGITAL, 
EQUIPADA COM 128 RAMAIS ANALÓGICOS, 01 (UM) 
ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 PARA 30 TRONCOS 
DIGITAIS, 01 TERMINAL DIGITAL DE ATENDIMENTO, 
01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 MICRO PC COM 
SOFTWARE DE TARIFAÇÃO E CONTROLE DE 
FRANQUIA DE VALORES PARA RAMAIS, INSTALADA 

07 12 MÊS   

02 

CENTRAL TELEFÔNICA PABX CPA T DIGITAL, 
EQUIPADA COM 460 RAMAIS ANALÓGICOS, 60 
RAMAIS DIGITAIS COM 60 APARELHOS KEY SISTEM 
COM DISPLAY, 03 (TRÊS) ENTRONCAMENTOS 
DIGITAIS E1 PARA 90 TRONCOS DIGITAIS, 01 
TERMINAL DIGITAL DE ATENDIMENTO, 01 
CARREGADOR DE BATERIA, 01 MICRO PC COM 
SOFTWARE DE TARIFAÇÃO E CONTROLE DE 
FRANQUIA DE VALORES PARA RAMAIS INSTALADA. 

01 12 MÊS   

03 

CENTRAL TELEFÔNICA PABX CPA T DIGITAL, 
EQUIPADA COM 64 RAMAIS ANALÓGICOS , 01 (UM) 
ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 PARA 30 TRONCOS 
DIGITAIS, 01 TERMINAL DIGITAL DE ATENDIMENTO, 
01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 MICRO PC COM 
SOFTWARE DE TARIFAÇÃO E CONTROLE DE 
FRANQUIA DE VALORES PARA RAMAIS, INSTALADA 

07 12 MÊS   

04 MONTAGEM E TESTES (PAGAMENTO ÚNICO) 01 01 01 11.3334,00 11.3334,00 

 
VALOR GLOBAL LOTE (R$)  

 
 

 

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados 
estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: os custos com seus 
profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e 
parafiscais; fretes para entrega de quaisquer materiais CIF/Camaçari; treinamento; seguros; encargos sociais e 
trabalhistas; equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
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VALIDADE DA PROPOSTA – 120 
DIAS ASSINATURA DO FORNECEDOR 

Prazos de entrega conforme indicado 
no campo IV – Dados do Edital. 
Condições de pagamento conforme 
indicado no campo VI – Dados do 
Edital 

 
_________________,  ____/____/_____     __________________________ 

 LOCAL                         DATA                       ASSINATURA/CARIMBO 
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PREGÃO N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na 

................................ DECLARA para fins de participação na licitação Pregão N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) – 

COMPEL promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende 

todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável legal da empresa). 
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PREGÃO N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL  
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO N.º ____/___ 

 
Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa 
__________________. 

 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond 
s/n.o, Camaçari – BA, representado neste ato pelo Secretário de Administração - SECAD, Sr. HELDER 
ALMEIDA, brasileiro, portador da carteira de identidade - RG n.o 000000000 SSP-BA, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas CPF sob o n° 0000000-00, doravante denominado CONTRATANTE, e (PESSOA JURÍDICA), 
com sede à (endereço), (e-mail), (telefone), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda sob o n° (CNPJ) representada neste ato por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), 
(profissão), (nacionalidade), (estado civil), portador da carteira de identidade n.o (CI) inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o n° (CPF) residente e domiciliado na Rua (ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL 
DA EMPRESA), doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo despacho às fls. 
02 do processo administrativo n.º 00469.11.07.611.2021 e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 
10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal 
n.º 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os 
documentos: 
 

a) Edital de PREGÃO N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL e seus anexos. 

b) Propostas de preço apresentada pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Contratação de empresa para locação de 15 (quinze) Centrais Telefônicas com instalação, manutenção e 
treinamento, CPCT (Central Privada de Comutação Telefônica), CPA-T (Controle por Programa Armazenado) e 
tipo PABX e seus periféricos, a serem instalados na Sede da Prefeitura Municipal de Camaçari e demais 
Secretarias. 
 

Parágrafo único. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições 
e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 

 

As despesas para pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 
 

Und. Gestora Projeto/Atividade Elemento de Despesas Fonte 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO – SECAD 

2013 3.3.90.39.00.00 0100.000 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor global deste contrato é R$ ____(__________), sendo fixo e irreajustável pelo período de 90 (noventa) 
dias, transcrito da proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do objeto deste Contrato. 
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§ 1º Os serviços objeto deste contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado mensalmente em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
(conforme legislação em vigor) devidamente atestada pela comissão de recebimento. 
 
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à 
sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da 
fatura, devidamente corrigida. 

 
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajuste de preço. 

 
CLÁUSULA QUINTA– DA VIGÊNCIA 
 
§ 1º A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 

limites legais, do art. 57, II, § 2° e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os serviços deverão ser iniciados/executados conforme Anexo I - Termo de Referência. 

Os equipamentos deverão ser entregues em ate 45 (quarenta e cinco) dias corridos contado(s) da emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente.  

Os equipamentos deverão ser instalados e testados em até 30 (trinta) dias corridos a partir da data da entrega 
dos mesmos 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 

 A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
 

§ 1º DOS DIREITOS 
 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e 
da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 

 

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES 
 

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 

a) Efetuar o pagamento ajustado;  
 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
 

c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
 

II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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a) Cumprir integralmente com as condições deste Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão 
n.º 0286/2021(Eletrônico) – COMPEL), e da proposta apresentada, independente de transcrição;  
 

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, se for o caso; 

 

c) Manter durante a contratação, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

d) Apresentar durante a contratação, se solicitado, documentos que comprovem está cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 

e) Não utilizar esta contratação, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 
 

a)  até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 
 

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 

 

c)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço. 

 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:  

 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
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IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: multa de 10% a 20%; 
 

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa 
de 10% a 20%; 

 

c) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 
 

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado ou danificado: multa 
de 20% e rescisão contratual; 

  
e) executar o objeto do contrato de forma que venha causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 

terceiros: multa de 20%. 
 

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 
vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 
§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por até 05 

(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos incisos III e IV 
desta Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da penalidade aplicada. 

 

§ 3º As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 
Municipal da Administração. 

 

§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 
ainda, cobrada judicialmente. 

 

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

 

§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da 
Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 

§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 
 

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante 
Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 
8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 

Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do objeto desta 
licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido: 
 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o8.666/93; 
 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 

 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre 
a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 
fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por 
ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

   
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 

acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores 
serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 

 
 

Camaçari – Bahia,         de                          de 2021 
 

_____________________________________ 
HELDER ALMEIDA  

CONTRATANTE 
 

_______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA
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PREGÃO N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL  
ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

 
 

PROPONENTE 
NOME DA 
EMPRESA 

 

C.N.P.J. N.º  
ENDEREÇO  
TELEFONE  FAX  E-MAIL  

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

NOME COMPLETO  
C.I. N.º  
C.P.F. N.º  
PROFISSÃO  
NACIONALIDADE  ESTADO CIVIL  
ENDEREÇO RESID.  

 
DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO  N.º DO BANCO  
NOME DA AGÊNCIA  N.º DA AGÊNCIA  
N.º CONTA CORRENTE  

 
 
 
 

__________________, _____ de _________________ de _______. 
                                         Local e data  

 
 
 

________________________________________ 
Assinatura Representante Legal e Carimbo 

 
 
 

  
OBSERVAÇÃO: Os dados do representante legal deverão ser apresentados juntamente com a 
proposta. No caso de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com firma 
reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante 
e do outorgado, dando poderes para o outorgado assinar o Contrato. 
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PREGÃO N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................, 
DECLARA, para fins de participação no Pregão N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) - COMPEL, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa: 
 
 
 (       ) está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I  do artigo 3° da Lei Complementar n° 
123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do parágrafo 4° 
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
 
 
(     )está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei 
Complementar n/ 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações 
constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

 
 
(       ) não está enquadrada como MICROEMPRESA  ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara ainda 
ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou 
diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
 
 
 

.......................................................................... 
(data) 

 
 

........................................................................... 
(nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
1- assinalar com um ”X” a condição da empresa. 
 
2- esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não apresentação, 

implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não podendo o mesmo invocar 
esse tratamento diferenciado no decorrer da licitação. 
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PREGÃO N.º 0286/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal N.º 8.666/93, acrescido pela Lei 
N.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 

________________,  ______ de _________________________ de _____. 
Local e data 

 
 
 

 
Licitante interessado 
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PREGÃO N.º 0286/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL 
ANEXO VIII – MODELO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 
Razão Social da Empresa Proponente  
Endereço  
CNPJ  
Telefones  
Responsável pela empresa  
CPF  
Declaração Indicamos como responsável técnico, para o Pregão Eletrônico 

0286/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa para locação 
de 15 (quinze) Centrais Telefônicas com instalação, manutenção 
e treinamento, CPCT (Central Privada de Comutação Telefônica), 
CPA-T (Controle por Programa Armazenado) e tipo PABX e seus 
periféricos, a serem instalados na Sede da Prefeitura Municipal 
de Camaçari e demais Secretarias.  

Nome  
Profissão  
Conselho  
RG  
CPF  
Endereço  
Telefone  
Email  
Data  

 
 
 

Assinatura do Proponente 
Responsável pela empresa 

De Acordo: 
 
 

Assinatura do Responsável Técnico Indicado 
Responsável pela empresa 
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PREGÃO N.º 0286/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  

 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins que a 

empresa...................................................................................................., inscrita sob o CNPJ n° 

........................................................................., representada neste ato pelo Sr. (a) ......................................, 

realizou no dia ......../ ......../ .............. das ........ às ........, visita técnica para conhecimento das condições 

necessárias à execução dos serviços, bem como levantamento de informações para elaboração das 

propostas.  

 

 

Camaçari/BA .................... de ................................................ de .........................  

 

 

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

CARGO  

MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             ESTADO DA BAHIA 
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
                           COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL                             
 

Rua Francisco Drumond, S/nº - Centro Administrativo – Camaçari/BA – Fone: (71) 3621-6880 – Página 52 de 52 

PREGÃO N.º 0286/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL  
ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO  

 

 

 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa)  

 

 

Declaramos para os devidos fins que a 

empresa...................................................................................................., inscrita sob o CNPJ n° 

........................................................................., representada neste ato pelo representante 

legal....................................................., CPF N.º ..............................................., possui pleno conhecimento 

do local e condições para prestação dos serviços e elaboração das propostas cujo objeto 

................................................................................................................................................................, bem 

como aceita todas as exigências impostas pelo edital para execução do seu objeto.  

 

 

REPRESENTANTE DA EMPRESA  

CARGO/FUNÇÃO 

 


