CONTRATO CFMV Nº 17/2017
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA
“SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP, NAS
MODALIDADES LOCAL (VC1), LONGA
DISTÂNCIA NACIONAL (VC2 E VC3), COM
ROAMING
NACIONAL
E
ROAMING
INTERNACIONAL
AUTOMÁTICO,
UTILIZANDO O SISTEMA GSM” QUE ENTRE
SI CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV E A
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV,
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº
00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140,
neste ato presentada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE ARRUDA, médico
veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 088.404.311-87, doravante
denominada CONTRATANTE, e TELEFÔNICA BRASIL S.A., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.558.157/0001-62, sediada na cidade de Av
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, Número 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP:
04.571-936, neste ato (re)presentada pelos procuradores, Sr. FLÁVIO CINTRA
GUIMARÃES, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n°
490.603.251-68, portador da cédula de identidade n° 1.158.676, expedida pela SSP/DF e
Sr. WELLINGTON XAVIER DA COSTA, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no
CPF/MF sob o n° 887.321.001.59, portador da cédula de identidade n° 3.516.308, expedida
pela SSP/GO, em conformidade com a procuração contida nas folhas 303 a 312 do Processo
Administrativo nº 5750/2016, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si,
justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com
minuta examinada pela Assessoria Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art.
38 da Lei n° 8.666/93, e em conformidade com o constante do processo acima citado, este
CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP, NAS
MODALIDADES LOCAL (VC1), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (VC2 E VC3),
COM ROAMING NACIONAL E ROAMING INTERNACIONAL AUTOMÁTICO,
UTILIZANDO O SISTEMA GSM, mediante execução indireta sob o regime de
empreitada por preço unitário, que se regerá pelas disposições da Lei n° 10.520/2002,
Decretos n° 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar nº 123/2006, e, subsidiariamente,
pela Lei n° 8.666/1993, e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação do Serviço de Telefonia Móvel
Pessoal – SMP, nas modalidades local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3),
com Roaming Nacional e Roaming Internacional automático, utilizando o sistema GSM,
bem como tem por objeto o fornecimento de: a) 11 (onze) smartphones do Tipo I, com
11 (onze) pacotes de dados ilimitados e b) 3 (três) minimodens USB, com 3 (três)
pacotes de dados ilimitados.
1.2. Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o fornecimento dos
respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as especificações
mínimas ou superior às descritas em conformidade com as condições do Termo de
Referência e respeitando as cláusulas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal
(SMP), para serem utilizados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV),
conforme Tabela de Especificação de Serviços.
1.3. Durante a vigência do contrato a CONTRATANTE poderá solicitar a habilitação
de outros serviços que sejam implementados pela CONTRATADA em decorrência da
evolução da tecnologia.
1.3..1. Tal solicitação será formalizada mediante aditamento contratual.
1.4. Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos adicionais para a
CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA, sem que tal bloqueio gere
qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.
1.5. Integram este instrumento, independentemente de transcrição:
a) Edital Pregão CFMV n° 04/2017 e seus Anexos;
b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA no Pregão
CFMV n° 04/2017 (fls. 287 a 365 do Processo Administrativo nº 5750/2016); e
CLÁUSULA II – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. Pelo objeto, a contratante pagará à contratada o valor mensal estimado de R$
2.499,25 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos),

perfazendo o valor global estimado de R$ 29.991,00 (vinte e nove mil, novecentos e
noventa e um reais), conforme o detalhamento dos custos abaixo:
GRUPO I

SMP - Serviço Móvel Pessoal

Quantitativo
Preço médio
Unidade de mensal estimado
unitário por
Medição
para todas as
minuto
linhas

Preço médio
mensal (R$)

1. Assinatura Mensal Intragrupo
Nacional (ligações gratuitas, em
todo território nacional, entre os
terminais contratados)

Unidade

11

R$

30,00

R$

330,00

2. Transmissão de dados por meio
de conexão USB de 3 Gb com
franquia ilimitada de 3 Gb

Unidade

3

R$

90,00

R$

270,00

3. Pacote de Dados Ilimitados 03
(três) Gb, com franquia de 3Gb

Pacote

11

R$

90,00

R$

990,00

4. VC1 móvel-fixo

Minuto

125

R$

0,25

R$

31,25

5. VC1 móvel-móvel (mesma
operadora)

Minuto

200

R$

0,25

R$

50,00

6. VC1 móvel-móvel (outra
operadora)

Minuto

110

R$

0,25

R$

27,50

Evento

115

R$

-

R$

-

8. AD2 (Adicional p/ chamadas)

Evento

115

R$

-

R$

-

9. DSL1

Minuto

120

R$

-

R$

-

10. DSL2

Minuto

120

R$

-

R$

-

11. Torpedo (SMS)

Unidade

25

R$

0,25

R$

6,25

12. MMS

Unidade

25

R$

0,61

R$

15,25

13. VC2 móvel-fixo

Minuto

10

R$

0,80

R$

8,00

14. VC2 móvel-móvel (mesma
operadora)

Minuto

15

R$

0,80

R$

12,00

15. VC2 móvel-móvel (outra
operadora)

Minuto

10

R$

0,80

R$

8,00

7. AD1
(Adicional p/ chamadas)

16. VC3 móvel-fixo

Minuto

200

R$

0,90

R$

180,00

17. VC3 móvel- móvel (mesma
operadora)

Minuto

170

R$

0,90

R$

153,00

18. VC3 móvel-móvel (outra
operadora)

Minuto

240

R$

0,90

R$

216,00

Minuto

120

R$

0,45

R$

54,00

Minuto

120

R$

0,40

R$

48,00

Valor

R$ 100,00

19. VC-1-R
(Móvel-Fixo em Roaming)
20. VC-R
(Móvel-Móvel em Roaming)
21. Roaming internacional
– valor estimado mensal

R$ 100,00

Valor total mensal

R$

2.499,25

Valor total anual

R$

29.991,00

Valor mensal (por extenso): Dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos
Valor anual (por extenso): Vinte e nove mil, novecentos e noventa e um reais

Observações:
VC1 Móvel x Fixo: Chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante,
destinadas a assinantes do serviço telefônico fixo comutado - SMTFC.
VC1 Móvel x Móvel: Chamadas originadas e terminadas na área de registro do
assinante, entre assinantes do Serviço Móvel Pessoal da mesma operadora.
VC1 móvel-móvel (outra operadora) Chamadas originadas e terminadas na área de
registro do assinante, entre o assinante do Serviço Móvel Pessoal com outra prestadora
do Serviço Móvel Pessoal.
VC2 Móvel x Fixo: Chamadas originadas e terminadas na área onde o primeiro dígito
do DDD de origem da chamada é igual ao primeiro dígito do DDD de destino, para
assinantes do serviço fixo.
VC2 Móvel x Móvel: Chamadas originadas e terminadas na área onde o primeiro dígito
do DDD de origem da chamada é igual ao primeiro dígito do DDD de destino, para
assinantes do Serviço de Telefonia Móvel da mesma operadora.

VC3 Móvel x Fixo: Chamadas originadas e terminadas na área onde o primeiro dígito
do DDD de origem da chamada é diferente do primeiro dígito do DDD de destino, para
assinantes do serviço fixo.
VC3 Móvel x Móvel: Chamadas originadas e terminadas na área onde o primeiro dígito
do DDD de origem da chamada é diferente do primeiro dígito do DDD de destino, para
assinantes do Serviço de Telefonia Móvel da mesma operadora.
VC-1-R (Móvel-Fixo em Roaming): Chamadas para telefone fixo originadas em visita
fora da área de registro
VC-R (Móvel-Móvel em Roaming): chamadas locais móvel-móvel originadas em
visita fora da área de registro
AD1: Adicional de chamadas 1 – Valor adicional por chamada, independentemente do
tempo de ligação, cobrado para realizar ou receber chamadas fora da área de registro do
assinante, mas dentro da área de concessão da operadora.
AD2: Adicional de chamadas 2 – Valor adicional por chamada, independentemente do
tempo de ligação, cobrado para realizar ou receber chamadas fora da área de concessão
da operadora.
DSL1: Tarifa de deslocamento 1 – Valor adicional vinculado ao tempo de ligação,
cobrado para receber chamadas dentro de sua área de mobilidade.
DSL2: Tarifa de deslocamento 2 – Valor adicional vinculado ao tempo de ligação,
cobrado para receber chamadas fora de sua área de mobilidade.
Gerenciamento de faturas – serviço a ser disponibilizado através da internet, para
geração de relatórios gerenciais para ao CFMV.
Deverá ser cotado de acordo com o serviço oferecido pela operadora, tendo em vista que
todo o serviço a ser contratado deverá estar em uma única fatura.
Na estimativa considera-se o aumento da utilização de telefonia em face do aumento de
números de acesso a serem contratados.
O pagamento será realizado somente para os minutos efetivamente utilizados.

2.2. Os pagamentos serão efetuados na forma contida na Resolução nº 477/2007 da
ANATEL, no prazo previsto no art. 9° do Decreto n°1.054/94, ou seja, até 30 (trinta)
dias contados a partir da ata do recebimento e conferência do documento de cobrança e
o devido atesto.
2.3. Antes de ser efetuado o pagamento, será verificado a regularidade da
CONTRATADA CONTRATADA no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores
– SICAF, mediante consulta “on-line”, cujo documento será anexado ao processo de
pagamento;
2.4. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar as contas
telefônicas/faturas, que deverão ser detalhadas e separadas por terminal,
correspondentes aos serviços prestados.
2.5. O CNPJ constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de
Empenho;
2.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
2.7. Nos casos de atrasos nos pagamentos das faturas, será aplicado o disposto no art.
40, XIV, alíneas "c" e "d" da Lei 8.666/93, referentes às multas decorrentes do atraso no
pagamento pela Administração Pública, juros, bem como, atualização monetária com a
cobrança dos encargos moratórios, nas hipóteses de responsabilidade da
CONTRATANTE pelo não pagamento das faturas.
2.8. O pagamento será realizado através do código de barras contido na fatura, ou através
da modalidade de pagamento através de Ordem Bancária de Fatura.
2.9. As faturas dos serviços deverão ser entregues no endereço mencionado no
Instrumento Convocatório até 10 (dez) dias antes do vencimento.
CLÁUSULA III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
3.1. As despesas decorrentes deste objeto estão prevista na Nota de Empenho nº 288,
sob a Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 – Comunicação de dados e na Nota de
Empenho nº 289, sob a Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 – Telecomunicação
móvel.

CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
4.1. O Contrato resultante deverá vigorar pelo período de 12 meses, com início em
02/05/2017 e término em 01/05/2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, de conformidade com o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores.
4.2. A prorrogação do contrato será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado e de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Administração.
4.3. Para a constatação da vantajosidade decorrente da prorrogação da vigência do
contrato poderá ser adotado, para a respectiva análise, o critério do menor preço, ou o
critério do preço igual ou inferior à média dos preços obtidos na pesquisa realizada entre
os agentes econômicos participantes do mercado relevante do serviço, desde que essa
definição seja prévia à realização da pesquisa de preço de mercado e motivada, mediante
fundamentação idônea e consistente, a ser apresentada ou encampada pela autoridade
máxima do CMFV.
4.4. Por se tratar de serviços regulados pela ANATEL e por serem os preços contratuais
cotados com base em preços de plano homologado por essa agência, aos preços
propostos serão aplicados os índices de reajustes homologados pela Agência Reguladora
para o plano básico operado pela CONTRATADA vencedora, desde que apresentado à
fiscalização do CFMV o respectivo Ato Legal de homologação do índice de reajuste;
4.5. O reajuste referido no subitem anterior poderá ser aplicado com periodicidade
inferior a 12 (doze) meses, quando assim vier a ser autorizado pela ANATEL, observado
o disposto no art. 28, § 5º, da Lei nº 9.069/95. De maneira análoga, caso a ANATEL
venha a determinar redução de tarifas, estas serão estendidas ao CFMV;
4.6. Na hipótese da majoração ou redução das tarifas estabelecidas pelo Órgão
Regulador, os preços registrados e/ou contratados serão alterados, a partir da data da
vigência do ato em questão.
CLÁUSULA V – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O Serviço Telefônico na modalidade Local e nas modalidades Longa Distância
Nacional e Internacional será executado pela CONTRATADA obedecendo ao
estabelecido no Contrato de Concessão, nas disposições legais e regulamentares
pertinentes, bem como no instrumento convocatório e seus anexos, permitindo
chamadas efetuadas, nos 11 (onze) aparelhos telefônicos móveis (celulares), que
deverão ser fornecidos na forma de comodato, sem nenhum custo adicional, no primeiro
dia da vigência do contrato, contando a partir desta data o prazo de garantia dos
equipamentos, que deverão ser substituídos por aparelhos novos a cada 18 (dezoito)
meses, a contar da data da assinatura do Termo de Contrato.
5.2 O Serviço Móvel Pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunicações móvel
terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis ou
destas para outras redes de telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de
valor agregado como mensageria, caixa postal e acesso à Internet através dos aparelhos
telefônicos e modems contratados.
5.3 O encaminhamento das chamadas deverá ser feito de maneira que o usuário receba
sinais audíveis, facilmente identificáveis e com significados nacionalmente
padronizados, nos termos da regulamentação, que lhe permitam saber o que se passa
com a chamada.
5.4 As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão, em níveis
adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de queda das ligações.
5.5 A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar
preventivamente na detecção de defeitos.
5.6 O atendimento das solicitações de reparo deverá ser de até 48 (quarenta e oito) horas,
contadas a partir da solicitação.
5.7 A CONTRATADA deverá manter telefone franqueado do tipo gratuito (0800) por
07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas/dia, para solicitação de serviços e/
ou reparos.
5.8 A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as solicitações
efetuadas.
5.9 A CONTRATADA deverá manter a qualidade e operacionalidade dos circuitos,
conforme especificações técnicas estabelecidas, segundo regulamentos, resoluções e
normas da ANATEL.

5.10 A prestação dos serviços será CONTRATADA mediante apresentação de proposta
de preços estabelecido em Plano Básico de Serviços, registrado na Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, que poderá conter apresentação de descontos sobre os
valores constantes do mesmo.
5.12 Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta. Na hipótese de ocorrência
de interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no máximo
02 (duas) horas.
CLÁUSULA VI – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
6.1. Além das responsabilidades resultantes da contratação, do cumprimento da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 9.472/97, do respectivo contrato de concessão ou
termo de autorização assinado com a ANATEL e demais disposições regulamentares
pertinentes aos serviços a serem prestados, a CONTRATADA deverá obedecer às
seguintes disposições:
6.1.1 A CONTRATADA deverá manter serviço de anti-fraude, 24 (vinte e
quatro) horas por dia, assumindo inteira responsabilidade por clonagens e
interceptações de chamadas telefônicas que porventura venham a ser
identificadas nas linhas homologadas, bem como garantir o sigilo e
inviolabilidade das conversações realizadas. No caso de clonagem, a
CONTRATADA deverá providenciar imediatamente a substituição do chip de
telefonia móvel por outro equivalente e do aparelho, quando for o caso.
6.1.2. Todos os terminais móveis cedidos pela CONTRATADA deverão estar
habilitados para o serviço de comunicação por voz em todos os estados
brasileiros e com cobertura nas instalações da CONTRATANTE.
6.1.3. O serviço de comunicação móvel via telefone deverá ser prestado para
realização de chamadas telefônicas locais e de longa distância, para terminais
fixos e móveis de qualquer Operadora Nacional, e deverá possuir cobertura
descrita no item anterior.
6.1.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de
âmbito federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o

cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pela regulamentação da
ANATEL;
6.2 Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que
porventura venham a ocorrer, serem sanadas em até 24 horas;
6.3 Atender às solicitações do CFMV, de imediato corrigindo, no prazo máximo
estabelecido em regulamento pela ANATEL, qualquer ocorrência de interrupção na
prestação dos serviços contratados;
6.4 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela
boa técnica;
6.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal Web de acesso via Internet que
permitirá à CONTRATANTE efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas
CONTRATADAS. Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
• definir o perfil de utilização de cada linha; agrupar as linhas em centros de
custos e departamentos.
• o acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha
pessoal para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às
facilidades da ferramenta.
• permitir que a CONTRATANTE realize solicitações de:
• relatórios gerenciais e acompanhamento do uso diário das linhas:
▪ Por horário / calendário
▪ Por tipo de destino: local, interurbano, fixo etc
▪ Número chamado
• Novos acessos
• Limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo
• Cancelamento de acessos e/ou serviços
• Bloqueio de acessos e/ou serviços
• Ativação de novos serviços
• Cadastramento de gestor e usuários para acesso ao sistema
CLÁUSULA VII – DOS MATERIAS A SEREM DISPONIBILIZADOS
7.1. Os serviços de telefonia objeto desta licitação serão contratados com o
fornecimento, em comodato, pela CONTRATADA Vencedora, do material e

equipamentos, inclusive aparelhos de telefone móvel em tipos e quantidades diferentes:
tipo 1 MINIMODENS, devendo todos os aparelhos atender no mínimo as especificações
abaixo ou superiores:
7.2 Tipos:
7.2.1 Tipo I: 11 (onze) aparelhos telefônicos para serem habilitados
conforme a necessidade do serviço, atendendo as especificações mínimas
indicadas abaixo:
Especificação
• Sistema Operacional MAC OS-IOS 7 ou Windows ou Android ou
similar.
• Processador Qualcomm Snapdragon dual / quad core 1.5GHz
• Tecnologia digital para rede de quarta geração (4G)
• Memória RAM de 1GB
• Memória interna mínima de 16GB
• Conexão USB, Bluetooth e WIFI 802.11-b/n/g
• Quadriband
• Tela sensível ao toque (retina) 4”
• Chip mínimo de 1.2GHz
• GPS
• Câmera digital de 8MP
• Bateria Íon Lítio
• Bloqueio de teclado
• Dimensões mínimas de 5.86cm de largura – máxima de 14.6cm
• Espessura mínima de 0.76cm – máxima de 14.6cm
• GPU – Adreno 225/320
• Hotspot com compartilhamento de serviços de comunicação
• Resolução – 1920 x 720 e ou 1920 x 1080
Acessórios básicos para cada terminal móvel:
• 01 (uma) bateria de alta performance,
• 01 (um) carregador, que opere automaticamente com qualquer tensão de
entrada entre 110 e 220V AC, com frequência entre 50 e 60Hz.
• 01 (um) manual do fabricante,
Cabos e softwares necessários à transferência de arquivos e sincronização
dos dados da agenda e configurações entre os terminais e
microcomputadores pessoais. O software de sincronismo deverá ser

compatível com o sistema operacional Windows ou Mac ou Android ou
similar
7.2.2 MINI MODEM: 3 (três) mini modens para serem habilitados
conforme a necessidade do serviço, atendendo as especificações mínimas
indicadas abaixo:
Especificações:
• Desbloqueado
• Bandas 1700,1900, 2100
• Tecnologia celular Rádio EDGE, UMTS, HSDPA 3.6
• Download até 21.6Mbits/s
• Upload até 5,76 Mbit/s
• Conectividade 4G
• Conexão USB, Bluetooth e WIFI 802.11-b/n/g
• UMTS (ideal para roaming internacional)
7.2.3 CHIPs compatíveis com os aparelhos fornecidos.
7.3 A CONTRATADA deverá entregar ao CFMV os aparelhos e acessórios, bem como
homologará as linhas telefônicas, sem nenhum custo a título de aquisição, habilitação
ou taxa de serviço para ativação dos mesmos.
7.4 Os aparelhos e Modens serão fornecidos sob a forma de comodato e deverão ser
novos de primeiro uso e entregues ao CFMV em perfeitas condições de uso e com
relação de números de linhas telefônicas.
7.5 Na entrega dos aparelhos serão entregues relação com os números telefônicos e
relação com o IMEI (International Móbile Equipament Identity) dos terminais móveis.
7.6 O prazo de entrega, em uma única remessa, já devidamente preparados para ativação
do serviço, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 1º dia útil
subsequente à data de assinatura do contrato.
7.7 Os equipamentos destinados à CONTRATANTE, que por eles se responsabiliza
como seu fiel depositário, destinam-se exclusivamente à utilização por parte de seus
servidores, e não poderão ser cedidos, onerados, gravados ou alienados, sob qualquer
forma ou título, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

7.8 Em caso de extravio, seja por roubo, furto ou danos não decorrentes de mau uso que
façam com que o terminal móvel saia da posse da CONTRATANTE, este ficará
responsável pelo pagamento de todas as tarifas e demais encargos aplicáveis decorrentes
do uso do mesmo, até a data e hora que seja a CONTRATADA comunicada a respeito
do ocorrido, sendo do CONTRATANTE a responsabilidade da reposição do aparelho
sem ônus para a CONTRATADA.
7.9 Em caso de defeito de fabricação o terminal móvel ou acessório defeituoso será
substituído
imediatamente por outro de backup, pela CONTRATADA.
7.10 O terminal móvel ou acessório retirado para manutenção deverá ser devolvido, em
perfeitas condições de funcionamento, no prazo estipulado pela assistência técnica do
fabricante, caso contrário a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de
10 (dez) dias corridos, a contar do prazo anterior, um terminal móvel ou acessório novo,
com as mesmas características.
7.11 Em caso de roubo ou furto a CONTRATANTE efetuará imediatamente, a devida
comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha, apresentando posteriormente
cópia do Boletim de Ocorrência Policial.
7.12 A CONTRATADA deverá possibilitar que, em caso de extravio, furto ou roubo
dos terminais móveis, os servidores e conselheiros federais da CONTRATANTE,
usuários do equipamento, realizem solicitação diretamente a Central de Atendimento do
bloqueio da linha e do terminal.
7.13 O local de entrega será na sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV), localizada no SIA Trecho 6, lotes 130 e 140, Brasília-DF, CEP 71205-060, no
horário das 8 às 17h, de segunda a sexta-feira.
CLÁUSULA VIII – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
8.1. A CONTRATADA deverá efetuar, na forma de comodato a entrega dos aparelhos
com a devida habilitação e plena atividade do Serviço.
8.2 Os serviços/bens serão recebidos provisoriamente no momento da entrega dos
terminais móveis, chips e modens, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência/Projeto Básico e na proposta.

8.3 Os serviços/bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência/Projeto Básico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
8.4 Os serviços/bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
8.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior.
8.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e
documentar as ocorrências havidas;
9.2 Assegurar-se da qualidade dos serviços verificando sempre o seu bom desempenho;
9.3 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força
maior, justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, não devem ser interrompidas;
9.4 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial
quando da aplicação de sanções e eventuais alterações contratuais e realização de
repactuações;
9.5 Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para
execução dos serviços;
9.6 Providenciar as assinaturas pela CONTRATADA no Termo de Compromisso de
Manutenção de Sigilo e Respeito às Normas de Segurança e no Termo de Ciência da
Declaração de Manutenção de Sigilo.

9.7 Disponibilizar os locais e equipamentos onde os serviços serão prestados, para
visitação da prestadora, mediante prévio agendamento.
9.8 Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e os esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados.
9.9 Efetuar os pagamentos devidos, mediante atestação pelo fiscal do contrato dos
serviços prestados.
9.10 Requisitar à CONTRATADA, a prestação dos serviços de assistência e suporte
técnico sempre que necessário.
9.11 Atestar a prestação dos serviços objeto deste Contrato, uma vez efetivamente
cumpridos, quando requerido pela CONTRATADA.
9.12 Acompanhar a prestação dos serviços e a execução do contrato por meio de
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do contrato e realizar a
gestão contratual através do servidor designado como Gestor do Contrato, que aplicará
as sanções administrativas quando cabíveis, assegurando à CONTRATADA a ampla
defesa e o contraditório.
9.13 Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio
do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
9.14 Arcar com os custos dos aparelhos que foram danificados por uso negligente.
9.15 Ao final do contrato, a CONTRATANTE providenciará a devolução de todos os
terminais móveis e acessórios cedidos em regime de comodato, eximindo-se de qualquer
indenização pelo uso e/ou desgaste dos mesmos.
CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referência/Projeto Básico, em
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço

10.2 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados
pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas à contratação, tais como
manutenção e configuração, entre outras solicitações.
10.3 Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se
obter uma operação correta e eficaz;
10.4 Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em
perfeita ordem.
10.5 Fornecer a Conta Detalhada Mensal para cada linha em papel e em meio eletrônico
sendo preferencialmente CD, descriminando, ainda, as linhas sob responsabilidade do
CFMV em contas distintas e fatura consolidada e seu respectivo detalhamento.
10.6 Deverá ser disponibilizado sem ônus adicional ao CFMV os serviços ou o
fornecimento de:
10.6.1 Aparelho em comodato e seus acessórios;
10.6.2 Siga-me;
10.6.3 Identificador de chamadas;
10.6.4 Chamada em espera;
10.7 A CONTRATADA deverá disponibilizar o serviço de restrição e/ou permissão para
ligações originadas ou recebidas das linhas celulares determinadas pela
CONTRATANTE.
10.8 Deverá ainda:
10.8.1 Por padrão e não incorrendo em qualquer ônus adicional para a
CONTRATANTE, deverão ser bloqueadas pela CONTRATADA e para
ativação pela CONTRATANTE mediante a utilização.
10.8.2 O recebimento de chamadas a cobrar
10.8.3 As chamadas para telefones com prefixos 0300, 0500, 0900 ou similares.
10.8.4 Auxilio a lista (102), hora certa (130) e similares.

10.9 Após a solicitação da alteração, ativação ou cancelamento de serviços, o portal
deverá gerar um protocolo de registro com número único, com data e hora da solicitação.
10.10 Quaisquer outros serviços que venham a ser fornecidos e que possam gerar custos
adicionais, cujos preços não estejam previstos na Planilha de Formação de Preços
contida no Item 9 deste Termo de Referência/Projeto Básico
10.11 O serviço solicitado deverá ser executado no sistema da Operadora e não através
de bloqueio nos aparelhos celulares;
10.12 A CONTRATADA disponibilizará ao CFMV atendimento por meio de
consultoria especializada, em horário comercial das 08:00 às 18:00 horas;
10.13 A CONTRATADA fornecerá números telefônicos, celulares e endereço
eletrônico para contato do CFMV com o pessoal de manutenção técnica e comercial da
CONTRATADA, mesmo fora do horário de expediente, sem qualquer ônus extra para
ao CFMV, utilizando serviço de Call Center com ligações gratuitas do tipo 0800;
10.14 A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os acessos
móveis pessoais. O bloqueio dos terminais, somente poderá ser executado por
solicitação formal do CFMV.
10.15 A CONTRATADA deverá, através da PORTABILIDADE de código de acesso,
manter os números já existentes no CFMV.
10.16 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua
ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.
10.17 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem na prestação dos serviços objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
10.18 Apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a comprovação do
valor vigente das tarifas na data da emissão das contas telefônicas.
10.19 Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados.

10.20 Manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação, cuja inobservância poderá resultar em
multa de mora, ponderando a CONTRATANTE quanto ao percentual diário para os seus
efeitos com o respectivo prazo de tolerância.
10.21 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do Contrato, salvo com
expressa autorização do CONTRATANTE.
10.22 Comunicar à fiscalização do Contrato, toda e qualquer irregularidade ou
anormalidade observada quanto à execução do serviço objeto da contratação e prestar
os esclarecimentos julgados necessários.
10.23 Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados,
dolosa ou culposamente.
10.24 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o CONTRATANTE.
10.25 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal,
estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
10.26 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade na execução dos serviços objetos deste Termo de
Referência/Projeto Básico.
10.27 O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 horas úteis após a
assinatura do contrato
10.28 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, por intermédio do Preposto
designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.
10.29 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos
serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

10.30 Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em
absoluto cumprimento ao contrato em questão.
10.31 Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio do
serviço desta contratação, no mínimo dentro de sua rede de telecomunicações,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de
telecomunicações.
10.32 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de
serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem
prejuízo de outras providências nas demais esfera.
10.33 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
formuladas.
10.34 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços
e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
10.35 Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de
funcionamento, a CONTRATANTE poderá solicitar a migração, sem ônus, para essa
tecnologia, a qualquer tempo, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a
mesma. Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos
de novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de
Referência/Projeto Básico.
10.36 Atender prontamente quaisquer exigências da CONTRATANTE inerentes ao
objeto da contratação.
10.37 Emitir documento de cobrança contemplando única e exclusivamente os serviços
efetivamente prestados pela CONTRATADA. Sendo identificada cobrança indevida na
Nota Fiscal de Serviço (NFS), a CONTRATADA deverá emitir nova fatura e a
contagem do prazo de pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da NFS.
10.38 Apresentação, no documento de cobrança da CONTRATADA, serviços
porventura utilizados por códigos de outras operadoras de telefonia móvel, conhecidos
como serviços de co-billing.

10.39 Caso a Licitante Vencedora tenha seus serviços de manutenção e suporte
terceirizados, a empresa responsável pela prestação desses serviços deverá ter sua sede
ou uma filial localizada em Brasília ou Distrito Federal.
10.40 Todas as interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas à
CONTRATANTE com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis e somente serão
realizadas com a concordância da CONTRATANTE.
10.41 Responder em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos,
contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que por ventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
10.42 Responsabilizar-se perante o fabricante pela substituição e ou troca de aparelho
que apresentar falhas ou defeitos que não foram causados pelo uso negligente por parte
da CONTRATANTE.
10.43 Providenciar o serviço referente a bloqueio quando solicitado pela
CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a
partir da referida solicitação de bloqueio. Tal cobrança apenas poderá ocorrer quando
da solicitação de desbloqueio pela CONTRATANTE e o restabelecimento completo da
prestação do serviço pela CONTRATADA.
10.44 O bloqueio dos terminais somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado da CONTRATANTE.
10.45 Providenciar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o serviço de troca de
número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
10.46 Manter em funcionamento contínuo todos os acessos SMP e caixa postal (correio
de voz).
10.47 No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 1 (um) dia útil a
reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer o
mesmo número do chip substituído.
10.48 Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, entrega de
aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por
Preposto designado.

10.49 A Assistência técnica fica a cargo do fabricante dos aparelhos, cabendo à
CONTRATADA realizar a intermediação em relação ao fabricante, com o intuito de dar
celeridade ao processo de troca ou conserto.
10.50 Recolher os aparelhos fornecidos ao término do contrato ou quando da sua
substituição.
10.51 A CONTRATADA deverá oferecer a possibilidade, aos usuários de telefones
celulares do CFMV, na condição de assinante/viajante, de receber a prestação do serviço
móvel pessoal em redes de outras prestadoras de serviço, sujeitando-se, nesta hipótese,
às condições de tarifas e preços, bem como, ainda às condições técnicas e operacionais
por elas estabelecidas, de acordo com a regulamentação vigente, responsabilizando-se
por todas as despesas pelo uso do sistema móvel pessoal em viagem, que serão incluídas
na conta de serviços que emitir.
10.52 Cabe a CONTRATADA:
10.52.1 A adequação dos serviços oferecidos a usuários em viagem deverá
ocorrer de forma automática, em todo o território nacional.
10.52.2 A empresa deverá apresentar relação dos países amigos para
atendimento dos usuários
em viagem internacional.
10.53 Havendo necessidade de ampliação de serviço telefônico móvel local objeto da
presente licitação, a CONTRATADA deverá manter os valores tarifados e faturados no
contrato vigente.
10.54 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, assumindo ainda as
responsabilidades civis e penais, bem como as demais sanções legais decorrentes do
descumprimento dessas responsabilidades.
10.55 A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e
serviços conforme Termo de Referência/Projeto Básico.
10.56 Assegurar ao CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, as tarifas
promocionais/pacote ofertado sobre o seu Plano Básico de Serviços ou Plano
Alternativo de Serviços, quando o ofertado se mostrar desvantajoso para a
Administração.

10.57 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de rejeitar o serviço prestado, caso esteja
em desacordo com os termos do Instrumento Convocatório.
10.58 Responder pelos danos causados diretamente ao patrimônio do CFMV ou
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
instituição.
10.59 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja ela qual for, desde
que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto
do CFMV.
10.60 Possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas relacionadas aos
serviços e equipamentos utilizados.
10.61 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no Contrato.
10.62 Prestar o serviço a partir da data da assinatura do contrato, de acordo com as
especificações e demais condições estipuladas em sua proposta.
10.63 Após o encerramento do contrato de prestação do serviço, a CONTRATADA
deverá emitir, no prazo máximo de 90 dias, as faturas referentes às ligações nacionais
internacionais.
10.64 Disponibilizar, por meio de sistema de gerenciamento, o serviço de gestão das
faturas do CFMV, que permita a CONTRATADA, através da internet, o acesso às
contas e relatórios gerenciais, de forma detalhada, por usuário e de todos os acessos
contratados.
10.65 Enviar de forma automática e sistemática, até o 5º dia útil do mês subsequente ao
da prestação dos serviços, os relatórios das contas de consumo de cada usuário,
permitindo ao fiscal e aos próprios usuários, a partir desses relatórios de consumo, as
conferências das chamadas particulares, quando for o caso.
10.66 O sistema de gerenciamento de faturas deverá permitir, a conferência das tarifas
CONTRATADAS e as tarifas cobradas pela operadora, possibilitando a contestação dos
valores cobrados, quando for o caso.

10.67 O sistema de gerenciamento deverá permitir a geração de relatórios individuais,
por acesso, consolidados por área ou setor, detalhando as ligações locais e de longa
distância, bem como demais serviços contratados.
10.68 O detalhamento da fatura dos serviços de chamada de voz deve conter, no mínimo:
• Área de registro de origem (no caso de roaming internacional, deve ser
informado o país de origem)
• Área de registro ou localidade de destino
• Números chamado e chamador
• Data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada
• Duração da chamada (hora, minuto e segundo)
• Tipo de serviço cobrado (VC1, VC2, AD etc)
• Valor da chamada, em reais.
10.68.1 O sistema de gerenciamento deverá permitir o acesso remoto do fiscal
do contrato, ou de pessoas definidas pelo CFMV, de qualquer lugar, via web.
10.68.2 O detalhamento da utilização do serviço de dados também poderá ser
solicitado à CONTRATADA esporadicamente, que enviará arquivo em até 3
(três) dias úteis.
10.68.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a
recuperação e a segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.
CLÁUSULA XI – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
11.1. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da qualidade são
aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em especial o
Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal –
RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).
11.2 Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá efetuar
periodicamente, a pedido e sob a supervisão da CONTRATANTE, testes de verificação
da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais falhas de sincronismo,
perdas de ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras situações que possam
influenciar nos níveis de qualidade do serviço.

11.3 Caso julgue necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios de
qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, no
formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a qualidade do serviço
prestado.
11.4 A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está descrito
na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou o Regulamento
de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQ-SMP.
11.5 As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas à
CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis e somente serão
realizadas com a concordância da CONTRATANTE.
CLÁUSULA XII – DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Será admitida a subcontratação do objeto licitatório, exclusivamente para serviços
de roaming internacional.
12.2 A subcontratação dependerá de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem
cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários
para execução do objeto, além da necessidade de comprovação pela CONTRATADA,
da regularidade fiscal e trabalhista da empresa subcontratada.
12.3 Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
12.4 Desta forma, a subcontratação dependerá, em cada caso, de ser previamente
avaliada pela CONTRATANTE, já que a subcontratação de serviços de telefonia móvel
é algo inerente ao modelo de mercado que opera no Brasil, não sendo possível definir
qual o nível de interação entre as prestadoras de serviço, pois envolve muitas variáveis,
dependendo da operadora, local, tecnologia utilizada, origem e destino da conexão,
localização e particularidades do Órgão CONTRATANTE, dentre outras.
CLÁUSULA XIII – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
CLÁUSULA XIV – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1. A execução dos serviços contratados será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por servidor(es) designado(s) pela Diretoria Executiva do
CFMV.
14.2 Os valores praticados pela operadora CONTRATADA será objeto de constante
verificação, pelo representante da Administração, assegurando-se de que os preços
praticados pela CONTRATADA são os mais vantajosos para a Administração,
observadas as peculiaridades do mercado e do Contrato celebrado, de forma a garantir
o cumprimento das condições ofertadas na licitação.
14.3 Todas as comunicações relativas aos serviços, serão consideradas regularmente
feitas desde que entregues ou enviadas, pela CONTRATADA, por carta protocolada ou
e-mail, devidamente confirmados.
14.4 Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA deverá efetuar
mensalmente testes de verificação da qualidade de transmissão, com a supervisão da
CONTRATANTE, de forma a identificar eventuais falhas de sincronismo, perdas de
ligações, bloqueio de canais, travamentos ou outras situações que possam influenciar
nos níveis de serviço.
14.5 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação de
outras sanções à CONTRATADA, em conformidade com as ocorrências registradas,
nos termos dos níveis de serviço, para os quais atribuir-se-á a seguinte pontuação:
Ocorrência
Pontos
Interrupção na prestação dos serviços, sem comunicação prévia
Atraso na ativação dos serviços, até o limite de 05 (cinco) dias de atraso
Cobrança por serviços não prestados
0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido
0,3

1,0
0,5

Cobrança de valores em desacordo com o contrato
0,3
Não atendimento do telefone de contato, fornecido pela CONTRATADA
efetuar os registros das ocorrências:
0,3
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE, até o limite de 24 (vinte e quatro) horas de atraso
0,3

para

14.6 Os pontos das ocorrências verificadas no período de 12 meses, contados a partir da
data de assinatura do contrato serão somados. O somatório alcançado servirá como
parâmetro para que o CONTRATANTE aplique a sanção administrativa correspondente
à pontuação acumulada fixada na tabela abaixo, que será imediatamente aplicada em
face da Contratada.
PONTUAÇÃO ACUMULADA
SANÇÃO
1 (um) Ponto
Advertência
2 (dois) Pontos
Advertência
3 (três) Pontos
Multa de 2% do valor da fatura do mês
da aplicação da sanção
4 (quatro) Pontos
Multa de 4% do valor da fatura do mês
da aplicação da sanção
5 (cinco) Pontos
Multa de 6% do valor da fatura do mês
da aplicação da sanção
6 (seis) Pontos
Multa de 8% do valor da fatura do mês
da aplicação da sanção
7 (sete) Pontos
Multa de 10% do valor da fatura do mês
da aplicação da sanção
8 (oito) Pontos
Rescisão Contratual
14.7 A quebra ou violação do sigilo telefônico, a qualquer momento, ensejará a rescisão
contratual.
14.8 No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada à
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do
contrato.
14.9 Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contrato será
realizada concomitantemente com a efetivação de um nova contratação feita pela
CONTRATANTE com terceiros.

14.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
14.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.12 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou do crédito existente na
CONTRATANTE em relação à CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior
ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
14.13 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato da CONTRATANTE, devidamente
justificado.
14.14 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas na Lei
nº 8.666/93.
14.15 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensão de licitar, por descumprimento parcial ou total do contrato, a Licitante deverá
ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no instrumento
convocatório e das demais cominações legais.
14.16 As multas serão recolhidas em favor do CFMV, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do CFMV e cobradas
judicialmente.
CLÁUSULA XV – DAS ATRIBUIÇÕES FISCAL DE CONTRATO
15.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste
CONTRATO, determinando o que for necessário para a regularização das faltas
observadas. As decisões e providências que ultrapassem a sua competência deverão ser
solicitadas à CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes;

15.2 Verificar de modo sistemático, o cumprimento das disposições deste CONTRATO,
bem como das ordens complementares emanadas da CONTRATANTE;
15.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho
dos mesmos;
15.4 Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados
no mercado pelas demais operadoras, de forma a garantir que aqueles continuem os mais
vantajosos para a Administração;
15.5 Documentar as ocorrências havidas, e conferir as ligações realizadas; e
15.6 Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, ou recusá-las, quando
inexatas.
15.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da Empresa vencedora, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela autoridade competente da CONTRATANTE, não devem ser
interrompidos;
15.8 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, no
ato de aplicação de sanções e eventuais alterações contratuais e realização de reajustes,
caso haja a previsão;
15.9 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da contratação,
que porventura venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
15.10 Tomar todas as providências necessárias ao imediato acionamento do
representante da empresa CONTRATADA, logo que constatada qualquer irregularidade
por parte da mesma, a fim de solucionar os problemas detectados;
15.11 Sempre que se verificar a ocorrência de danos em quaisquer das instalações da
CONTRATANTE, motivada em decorrência da execução dos serviços, deverá tomar
todas as providências junto à CONTRATADA, para a sua plena restauração;
15.12 Não poderá a FISCALIZAÇÃO, ainda que diante de justificativas plausíveis,
acordar com a CONTRATADA a alteração dos serviços propostos, de que resultem em
acréscimo ou diminuição dos valores inicialmente contratados, salvo com prévia
concordância de ao menos um Diretor do CFMV;

15.13 Propor a aplicação de sanções administrativas pelo não cumprimento, por parte
da CONTRATADA, de qualquer Cláusula deste TERMO DE REFERÊNCIA;
CLÁUSULA XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
Contrato, deixar de entregar documentação exigida ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo,
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em Instrumento Convocatório e no Contrato e das demais cominações legais.
16.2 Pela recusa em assinar a Ata, o Contrato, ou retirar a Nota de Empenho, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a regular convocação, a Licitante poderá ser
penalizada com multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total estimado do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas na
alínea anterior.
16.3 Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as ocorrências serão
registradas pela CONTRATANTE, que notificará a CONTRATADA, atribuindo pontos
para as ocorrências, na forma gizada nos itens 14.5, 14.6 e 16.4.
16.4 Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora
de execução e inadimplemento contratual, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às
seguintes penalidades:
I. Advertências, quando a soma da pontuação das ocorrências registradas e/ou
acumulada, seja de 01 (um) a 02 (dois) pontos, conforme item 15 deste Termo
de Referência/Projeto Básico;
II. Multas:
a) Multa de 2% (dois por cento) do valor da fatura do mês da aplicação da
sanção, quando a pontuação das ocorrências registradas e/ou acumuladas
for de 03 (três) pontos, mas não superior a 4 (quatro) pontos, conforme
definido neste Termo de Referência/Projeto Básico;

b) Multa de 4% (quatro por cento) do valor da fatura do mês da aplicação
da sanção, quando a pontuação das ocorrências registradas e/ou
acumuladas for de 04 (quatro) pontos, mas não superior a 5 (cinco) pontos,
conforme definido neste Termo de Referência/Projeto Básico;
c) Multa de 6% (seis por cento) do valor da fatura do mês da aplicação da
sanção, quando a pontuação das ocorrências registradas e/ou acumuladas
for de 05 (cinco) pontos, mas não superior a 6 (seis) pontos, conforme
definido neste Termo de Referência/Projeto Básico;
d) Multa de 8% (oito por cento) do valor da fatura do mês da aplicação da
sanção, quando a pontuação das ocorrências registradas e/ou acumuladas
for de 06 (seis) pontos, mas não superior a 7 (seis) pontos, conforme
definido neste Termo de Referência/Projeto Básico;
e) Multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura do mês da aplicação da
sanção, quando a pontuação das ocorrências registradas e/ou acumuladas
for igual ou superior a 07 (sete) pontos, conforme definido neste Termo de
Referência/Projeto Básico;
f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, pela recusa do
licitante adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente e não apresentar a documentação exigida para sua
celebração, nos prazos e condições estabelecidas, caracterizando o
descumprimento total da obrigação assumida, com base no art. 81 da Lei
n° 8.666, de 1993, independentemente das demais sanções cabíveis;
g) Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, por
dia de atraso, no caso de a CONTRATADA não iniciar a execução dos
serviços no prazo estipulado, até no máximo o 30º (trigésimo) dia. No caso
de o não início da execução do contrato perdurar por prazo superior a 30
(trinta) dias, o Contrato poderá ser rescindido com fundamento no artigo
86 da Lei n° 8.666, de 1993, independentemente das demais sanções
cabíveis;
h) 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato, pela recusa da
CONTRATADA em substituir qualquer serviço em desacordo com as
especificações, na fase de recebimento definitivo, caracterizando-se a
recusa no caso de a correção ou substituição não se efetivar até o segundo

dia útil que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou
defeito, independentemente das demais sanções cabíveis;
i) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, pela interrupção da
execução do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE,
caracterizando a inexecução total do Contrato, independentemente das
demais sanções cabíveis;
j) Rescisão contratual quando a pontuação das ocorrências registradas e/ou
acumulada for igual ou superior a 08 (oito) pontos, conforme definido
neste Termo de Referência/Projeto Básico; e
m) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
Contrato, sendo deduzido deste valor o(s) valor(es) referente(s) às multa(s)
moratória(s), no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da CONTRATADA, garantindo-lhe
defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
16.5 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
16.6 As sanções previstas no subitem 16.1 deste Termo de Referência/Projeto Básico
poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 16.4, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
16.7 As penalidades serão registradas no Sicaf, e no caso de impedimento de licitar e
contratar com a União, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no subitem 16.4 deste Termo de Referência/Projeto Básico e das
demais cominações legais.
CLÁUSULA XVII – DAS ALTERAÇÕES
17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, em especial:
17.1.1. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração
da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos

imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
17.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA XVIII – DA RESCISÃO
18.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato ou a
inobservância do Edital, seus anexos e das prescrições legais pertinentes aos contratos
administrativos confere à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, conforme previsto
na Seção V do Capítulo III da Lei nº 8.666/93;
18.2. Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no
art. 78 da Lei n° 8.666/93;
18.3. A rescisão do contrato poderá ser:
18.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
18.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração; ou
18.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
18.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA XIX – DA SUSTENTABILIDADE
19.1. A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução
dos serviços a previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas
ou inservíveis;
19.2 Não são permitidas, à CONTRATADA, formas inadequadas de destinação final
das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do art. 22 da
Resolução do CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:
a) Lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro
não licenciado;
b) Queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não
licenciados;
c) Lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação;
d) A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento e descarte das
pilhas e baterias originárias da contratação, recolhendo-as ao sistema de coleta
mantido pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou
revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada,
conforme Resolução CONAMA n° 401/2008.
19.3 A CONTRATADA deverá providenciar o adequado recolhimento e descarte das
pilhas e baterias originárias da contratação, recolhendo-as ao sistema de coleta mantido
pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para
fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme Resolução CONAMA
n° 401/2008.
CLÁUSULA XX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Este contrato regula-se pela Lei n° 10.520/2002, Decretos n°s 3.555/2000,
5.450/2005 e 6.204/2007, Lei Complementar nº 123/2006, art. 34 da Lei nº 11.488/07
e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e por suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos

contratos e as disposições de direito privado, principalmente as do Código de Defesa do
Consumidor.
20.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como
ocorrências que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por
escrito e assinadas pelos prepostos/representantes.
20.1.2. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e serviços, sendo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das obrigações
tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas,
transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste
contrato.
20.1.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução,
integral ou não, ou inexecução do presente contrato, bem como por qualquer dano
causado em decorrência de seu ato, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
20.1.4. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade,
salvo se derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no caput e no parágrafo
único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.
20.1.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com
o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo
por base o que dispõem as Leis nºs 8.666/93 e 8.078/90 e demais legislações vigentes
aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA XXI – DA PUBLICAÇÃO
21.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste contrato, por
extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme previsto no
parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA XXII – DO FORO
22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, em uma das varas
federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da
Constituição Federal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas,
são assinadas pelos (re)presentantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Brasília-DF, 24 de março de 2017.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
Contratante

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES
Contratada

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
WELLINGTON XAVIER DA COSTA
Contratada

