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PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2015
PROCESSO N.° 015/2015

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES  NAS  MODALIDADES  STFC  (SERVIÇO  TELEFÔNICO  FIXO 
COMUTADO), 0800 e ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. 

No  sentido  de  estabelecer  melhor  comunicação  com  seus  licitantes,  bem  como 
dinamizar eventuais esclarecimentos, retificações ou quaisquer outras informações adicionais, o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira solicita a todos aqueles que tenham obtido 
o  edital  por  meio  da  Internet  e  tenham  interesse  na  participação  do  certame  que, 
OBRIGATORIAMENTE,  forneçam  as  informações  abaixo  e  as  enviem  para  o  Serviço  de 
Suprimento, através do e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

A  não remessa do recibo  exime o Consórcio  Intermunicipal  de Saúde do Vale  do 
Ribeira da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas 
no  instrumento  convocatório,  bem  como  de  quaisquer  informações  adicionais,  não  cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 

Recomendamos, ainda, consultas à página,  www.consaude.org.br,  para verificação de 
eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________

CNPJ. N.°: ________________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________

CIDADE: _____________ ESTADO: ____ FONE: ________________ FAX: ______________

PESSOA PARA CONTATO: ____________________________________________________
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2015
PROCESSO N°: 015/2015
DATA DA REALIZAÇÃO:  20/05/2015
HORÁRIO: 14:00 HORAS
LOCAL: SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE 
ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE, 508 - CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP.

O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, Senhor 
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM, no uso de suas atribuições legais, torna público que se acha aber-
ta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (Presencial), do tipo MENOR PREÇO – Processo 
nº 015/2015, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de 
telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), 0800 e Acesso a 
Internet banda larga, para atender a demanda das Unidades do CONSAUDE, que será regida pela Lei 
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Portaria nº 045, de 19 de maio de 2.008, Lei Complementar nº  
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplican-
do-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da Lei Estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais normas regu-
lamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e ANEXOS 
que dele fazem parte integrante.

A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e endereço: SERVIÇO 
DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE, À RUA PEDRO BONNE, 508 – CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP, 
iniciando-se no dia  20/05/2015 às 14:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio  da 
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão 
pública de processamento do Pregão.

I - DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
Serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado),  0800 e 
Acesso  a  Internet  banda  larga,  para  atender  a  demanda  das  Unidades  do  CONSAUDE,   em 
conformidade com as especificações constantes do Anexo I  do edital,  nos termos das concessões 
outorgadas  pela  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  –  ANATEL,  durante  12  (doze)  meses, 
podendo ser prorrogado até o limite estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

III - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

1.1 – Quanto aos representantes:

a)  Tratando-se  de  representante  legal, (sócio,  proprietário,  dirigente  ou  assemelhado),  o  estatuto 
social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,  registrado na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;
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b) Tratando-se de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes  específicos para formular 
ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar  
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na Alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga;

c) O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação 
que contenha foto;

d) O licitante que não contar  com  representante presente na sessão ou,  ainda que presente,  não 
puder  praticar  atos  em seu nome por  conta  da  apresentação  de  documentação  defeituosa,  ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor 
ou  de renunciar  ao direito  de interpor  recurso,  ficando mantido,  portanto,  o  preço apresentado na 
proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço.

1.2 – Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a) A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido 
no anexo VI ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
        
1.3 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a)  Para  qualificação  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  as  empresas  deverão 
apresentar DECLARAÇÃO,  conforme modelo  constante  do  Anexo  XII,  acompanhada  de  Certidão 
expedida  pela  junta  comercial  (simplificada  ou  específica),  conforme  artigo  8º  da  Instrução 
Normativa nº 103,  de 30 de abril  de 2007,  do Departamento Nacional  de Registro  do Comércio – 
DNRC, comprovando  o seu enquadramento,  nos  termos  da Lei  Complementar  Federal  nº  123/06, 
especialmente em seu artigo 3º, assim demonstrando que está apta a exercer o direito de preferência,  
estabelecido nos artigos 42 a 49.

2 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada.

3 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da li -
citante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa,  os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2015
PROCESSO N.° 015/2015
NOME DA PROPONENTE

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2015
PROCESSO N.° 015/2015
NOME DA PROPONENTE

2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,  
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente,  
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
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3 -  Os documentos  necessários  à habilitação deverão ser apresentados  em original,  por  qualquer 
processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas  ou  cópia  acompanhada  do  original  para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, cópia autenticada de publicação por  
órgão da Imprensa Oficial, conforme artigo 32 da Lei Federal nº 8.886/93, atualizada pela Lei Federal  
8.883/94,  ou  ainda,  emitidos  eletronicamente,  via  INTERNET,  condicionados  à  verificação  da  sua 
autenticidade pelo PREGOEIRO ou membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - A proposta de preço deverá ser elaborada, preferencialmente, conforme Modelo estabelecido no 
Anexo III deste edital, contendo os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal;

b) número do processo e do Pregão;

c)  descrição  de  forma  clara  e  sucinta  do  objeto  da  presente  licitação,  em conformidade  com as 
especificações do Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital;

d)  preço unitário,  mensal  e  valor  global  anual  para  a prestação dos  serviços,  em moeda corrente  
nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente 
licitação.

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

f) Declaração de que dispõe de Rede de Transmissão em Fibra Óptica ou Par Metálico instalada nos 
municípios relacionados no anexo IV.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedades comerciais;

c)  Documentos  de  eleição  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de  sociedades  por  ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-
se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

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

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
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b)  Prova de inscrição no Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou Municipal,  se houver,  relativo  ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste  
certame;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos  ou  Certidão Conjunta Positiva com Efeitos  de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da licitante  ou 
declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal  do licitante,  sob as 
penas da lei.

e) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da  
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
  
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresenta-
ção de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 
2011.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)  Certidão Negativa de Falência,  Concordata ou processo de recuperação judicial  ou extrajudicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica.

1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 
se encontra em situação regular  perante o Ministério do Trabalho,  conforme modelo Anexo VII , ao 
Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98;

b)  Declaração  elaborada  em  papel  timbrado  e  subscrita  pelo  representante  legal  da  licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

2.1  -  Na hipótese de não constar  prazo de validade nas certidões apresentadas,  a  Administração 
aceitará  como  válidas  as  expedidas  até  90  (noventa)  dias  imediatamente  anteriores  à  data  de 
apresentação das propostas.

2.2 – Os documentos deverão,  preferencialmente,  serem apresentados ordenadamente,  numerados 
sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

2.3 - Não serão aceitos  protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,  
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima 
de 30 (trinta) minutos.

2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo VI ao Edital e, em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
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2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta estará encerrado o credenciamento e,  por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

3.1  -  No  tocante  aos  preços,  as  propostas  serão  verificadas  quanto  à  exatidão  das  operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta.

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos 
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor global da proposta.

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor  preço,  observada  a  redução  mínima  entre  os  lances  de  R$ 979,00,  aplicável  inclusive  em 
relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor 
mensal. 

7  -  A  etapa  de  lances  será  considerada  encerrada  quando  todos  os  participantes  dessa  etapa 
declinarem da formulação de lances. 

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 
para a etapa de lances,  na ordem crescente dos valores,  considerando-se para as selecionadas o 
último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e 
empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de  
menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor 
da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo 
de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

8.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas,nas condições 
do subitem 8.1. 

8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as 
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demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas 
condições indicadas no subitem 8.1. 

8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8, seja 
microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-
se, desde logo, à negociação do preço. 

9  –  O  Pregoeiro  poderá  negociar  com  o  autor  da  oferta  de  menor  valor,  obtida  com  base  nas 
disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta com base na classificação de que trata o subitem  
8, com vistas à redução do preço.

10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito.

10.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 
por ocasião do julgamento. 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos  
de habilitação de seu autor.

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante:

a) Substituição e apresentação de documentos, ou
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

12.3 - Para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte, não será exigida comprovação 
de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, 
alíneas “a”  a “e”,  do item VI deste Edital,  ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas  à 
referida comprovação.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 12.3 deste 
item VII deverá comprovar regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

12.3.2. A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas,  
no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contado  a  partir  do  momento  em que  a  licitante  foi  declarada 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração.  

13  –  Para  aferir  o  exato  cumprimento  das  condições  estabelecidas  no  subitem 2.1  do  item VI,  o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao órgão da Administração Pública, emissor do Registro 
Cadastral.

14 - Se a oferta não for aceitável,  ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o  
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a  sua  aceitabilidade  e,  em  caso  positivo,  verificará  as  condições  de  habilitação  e  assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação,  
caso em que será declarado vencedor.
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15 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias 
à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender 
às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

16 – Se não houver tempo suficiente para abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um 
único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não 
possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em 
sessão a ser convocada posteriormente.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr  no término do prazo do recorrente,  sendo-lhes  assegurada vista  imediata  dos 
autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.

6 - A adjudicação será feita considerando-se a totalidade do objeto.
 
IX  -  DO  LOCAL  E  PRAZO  DE  ENTRAGA  E  INSTALAÇÃO  DOS  EQUIPAMENTOS  E  DAS 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - Prazo para instalação do serviço: 

2.1  - A  instalação  dos  equipamentos  e  serviços  deverá  obedecer  os  prazos  especificados 
individualmente para cada modalidade de serviço, conforme ANEXO l 

2.2 - Local para instalação dos serviços: 

2.3 – Os equipamentos e serviços deverão ser instalados nas quantidades e nos locais especificados 
nos Anexo IV e V. 

2.4 – Todos os serviços inerentes ao objeto desta licitação serão executados em conformidade com o 
estabelecido no Memorial Descritivo, anexo I do Edital.

X - DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

1 - O pagamento será efetuado no mês subsequente á prestação do serviço, mediante apresentação 
da fatura, a qual será devidamente conferida, com vencimento para no mínimo 05 (cinco) dias úteis 
após a chegada da fatura. 

2 - As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e esta deverá efetuar a 
apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias.  O vencimento das faturas ocorrerá dentro de 05 
(cinco) dias úteis após a data de sua apresentação válida. 
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3  - As  faturas  de  cada  serviço  devem  ser  encaminhadas  via  papel,  individualizada  por  serviço 
contratado, com valor total e o respectivo descritivo e valores.

4 – Os reajustes nos preços da prestação de serviços serão conforme o prazo de previsão legal e, no 
índice publicado pela ANATEL, ressalvada as hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

XI - DA CONTRATAÇÃO

1  -  A  contratação  decorrente  desta  licitação,  será  formalizada  mediante  celebração  de  termo  de 
contrato cuja respectiva minuta constitui o Anexo VIII do presente ato convocatório.

1.1  -  Se,  por  ocasião  da  formalização  do  contrato,  as  certidões  de  regularidade  de  débito  da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social  (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil  de informações a Adjudicatária será 
notificada para no prazo de 03 (três) dias úteis comprovar a sua situação de regularidade de que trata o 
subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

2 -  A adjudicatária  deverá,  no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 
devendo a adjudicatária comparecer ao SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE, à Rua Pedro 
Bonne, 508 – Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP 11930-000, para assinar o termo de contrato.

3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com 
vistas à celebração da contratação.

3.1  – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior  a  02 (dois)  dias  úteis,  contados da 
divulgação do aviso.

3.2 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Imprensa Oficial do CONSAÚDE, e veiculação 
na Internet, no site: http://www.consaude.org.br./

3.3 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 9 a 
15 do item VII e subitens 1, 2 e 6 do item VIII, deste Edital.

4 - O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados da assinatura 
contratual, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93.

4.1 - A eventual  prorrogação de prazo será formalizada através de Termo de Alteração Contratual,  
respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

4.2 - As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos 
termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal n.º 8.666/1993. 

4.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará 
à contratada direito a qualquer espécie de indenização. 

5 - Não obstante o prazo estipulado no subitem 4 deste item XI, a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na 
existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender  
as respectivas despesas. 
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6 - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 5 deste item XI, a 
contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. 
XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

2 - A sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com as multas 
previstas  na Resolução nº.  5/93,  de 1º  de setembro  de 1993 (alterada pela Resolução nº.  03/08),  
(anexo  IX  deste  Edital),  regulamentada  no  âmbito  do  CONSAÚDE,  pela  Portaria  nº  008/10,  de 
08/03/2010, (anexo XIV deste Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

XIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS

1 - O valor total da despesa onerará recursos consignados no Termo Aditivo firmado em Convênio com 
a S.E.S. e/ou recursos do Faturamento da Unidade Administrada pelo CONSAÚDE. 

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

1 – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação.

2  –  Das  sessões  públicas  de  processamento  do  Pregão  serão  lavradas  atas  circunstanciadas, 
observado o disposto no artigo 9º, inciso X, da Resolução CEGP-10/2002, a serem assinadas pelo 
pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1  – As recusas ou as impossibilidades  de assinaturas  devem ser  registradas expressamente  na 
própria ata.

3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na sessão e as propostas,  
serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes que desejarem.

4  –  O  resultado  do  presente  certame  será  divulgado  na  Imprensa  Oficial  do  CONSAÚDE  e 
disponibilizado no site: http://www.consaúde.org.br./

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na Imprensa 
Oficial do CONSAÚDE.

6  –  É  de  inteira  responsabilidade  das  empresas  licitantes  o  acompanhamento  dos 
esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente licitação,  dos 
quais  serão  publicados  avisos  na  Imprensa  Oficial  do  CONSAÚDE  e  disponibilizados  no  site:  
http://www.consaúde.org.br/

7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 
para retirada no SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE, Rua Pedro Bonne, nº 508 – Centro, 
Pariquera-Açu/SP, durante 30 (trinta) dias após a celebração dos contratos. Os envelopes não retirados 
neste prazo serão inutilizados.

8 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar  esclarecimentos,   através do FAX (**13) 3856-6909, de segunda à sexta-feira,  das 
08:30 às 17:30 horas. 
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8.1 – As impugnações deverão ser protocoladas até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para  
recebimento das propostas, no Protocolo do  SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE,  à Rua 
Pedro Bonne, 508 - Centro, Pariquera-Açu/SP, no horário das 08:30 às 17:30 horas. 

8.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital,  que decidirá no prazo de 1 dia útil,  
anterior a data fixada para recebimento das propostas.

8.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório,  será designada nova data para a realização do 
certame.

9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

10 - Integram o presente Edital:

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO;
ANEXO II – PERFIL DE TRÁFEGO ESTIMADO;
ANEXO III – MODELO PROPOSTA COMERCIAL;
ANEXO IV - QUANTIDADE E ENDEREÇOS DE INSTALAÇÃO;
ANEXO V – QUANTIDADE E ENDEREÇOS DE INSTALAÇÃO BANDA LARGA;
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LICITAÇÃO.
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO.
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO.
ANEXO IX - CÓPIA DA RESOLUÇÃO MENCIONADA NO EDITAL.
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.
ANEXO XI – MINUTA DE CREDENCIAMENTO.
ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
ANEXO XIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO.
ANEXO XIV – PORTARIA Nº 008/10, DE 08/03/2010 – (MENCIONADA NO EDITAL);

11 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,  
será competente o foro da Comarca de Jacupiranga pela Vara Distrital de Pariquera-Açu/SP.

Pariquera-Açu, 07 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

VISTO E APROVADO:

ADILSON GUIMARÃES
PROCURADOR JURÍDICO - CONSAÚDE

OAB/SP 156.765
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:  Constitui  objeto  da  presente  licitação,  a  contratação  de  empresa  especializada  para 
prestação  de  Serviços  de  telecomunicações  nas  modalidades  STFC  (Serviço  Telefônico  Fixo 
Comutado),  0800  e  Acesso  a  Internet  banda  larga,  para  atender  a  demanda  das  Unidades  do 
CONSAUDE, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL.

O referido acesso deverá ser instalado através dos seguintes meios físicos:
Cabos de pares metálicos ou Fibra Óptica.
Não será aceito em hipótese alguma, a utilização de rádio como meio de transmissão. 

JUSTIFICATIVA: Em face do real consumo de serviços de telefônia fixa e internet do Consórcio, torna-
se imperativa a promoção de licitação que vise à contratação de serviços de telefonia, uma vez os 
citados serviços são imprescindíveis para viabilizar as atividades da instituição, e o valor estimado da 
contratação supera o limite aplicável para dispensa de licitação.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

1. Dos Acessos

1.1. Linhas telefônicas
1.1.1. Fornecer linhas telefônicas analógicas nas quantidades e endereços estabelecidos no item de 
endereços deste descritivo 
1.1.2. Ativar novas linhas telefônicas conforme necessidade da CONTRATANTE;
1.1.3. Desativar  linhas  telefônicas  que  estiverem  em  operação  conforme  necessidade  da 
CONTRATANTE;
1.1.4. Possibilidade de serviços adicionais  como identificador  de chamadas,  busca entre terminais, 
bloqueio de ligações a cobrar ou DDD, DDI ou celular conforme necessidade da CONTRATANTE.
1.1.5. Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas no prazo máximo de 10 dias;
1.1.6. Devem ser tele alimentadas, a fim de garantir a comunicação mesmo na falta de energia elétrica,  
o que se torna imprescindível para a administração pública casos de urgências e emergências.
1.1.7. A  CONTRATADA  deverá  manter  a  mesma  numeração  atualmente  utilizada  (números  de 
telefone)  conforme  critérios  da  Portabilidade  regulamentada  pela  ANATEL,  para  os  números 
relacionados no descritivo.
1.1.8. Nos casos onde não for possível a instalação por par metálico ou WLL, que dependam de projeto 
de infraestrutura, deverá ser apresentado para a CONTRATANTE que será responsável pelo custo do 
projeto.

1.2. Troncos Digitais E1

1.2.1. Fornecer troncos digitais E1 e faixas DDR nas quantidades estabelecidas no 6.7 deste descritivo.
1.2.2. Interface tipo G.703 
 1.2.3. Sinalização de Linha tipo R2D
1.2.4. Sinalização de Registro tipo MFC 5C ou 5S
1.2.5. Ativar  e  desativar  troncos  conforme  necessidade  da  CONTRATANTE  e  segundo  o  limite 
estabelecido na lei 8.666/93;
1.2.6. Prazo de instalação de 60 dias;
1.2.7. Disponibilidade mensal (SLA - Service Level Agreement) de 99% ao mês;
1.2.8. Início de atendimento em caso de defeito em até 4 horas
1.2.9. Meio de atendimento em par-metálico e/ou fibra óptica.
1.2.10. Em casos onde for constatada inviabilidade de instalação a CONTRATADA deverá encaminhar 
as condições de atendimento (custo, prazo e meio) para análise da CONTRATANTE e será objeto de  
aditivo contratual.
1.2.11. Mudança de endereço de acessos instalados  tem o mesmo prazo de instalação de novos 
acessos;
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1.2.12. A  CONTRATADA  deverá  manter  a  mesma  numeração  atualmente  utilizada  (números  de 
telefone)  conforme  critérios  da  Portabilidade  regulamentada  pela  ANATEL,  para  os  números 
relacionados no descritivo, além de outros que tiverem sua inclusão neste descritivo.

2. Do tráfego Telefônico 
2.1. Método

2.1.1. Conforme especificações mínimas estabelecidas pelo órgão regulador;
2.1.2. Informar os custos de assinatura individuais das linhas telefônicas, troncos digitais e faixas de 
Ramais DDR;
2.1.3. A tarifação das chamadas deverá ser realizada em minutos;
2.1.4. As tarifas utilizadas deverão ter como base aqueles constantes do Plano básico de serviços ou 
do Plano alternativo de serviços, regulamentado para o setor de telecomunicação e informado através 
do preenchimento da Proposta Comercial, Anexo III, e quantidades informadas no Anexo II com todos 
os impostos regulamentados e descontos concedidos a critério da Licitante;
2.1.5. As mensalidades  para  as  linhas  analógicas  deverão  contemplar  os  custos  de  150  (cento  e 
cinquenta) minutos para ligação local fixo-fixo (inclusos nesta cotação);

2.2. Perfil de tráfego

2.2.1. Deverão ser considerados os volumes de chamadas indicadas no  Anexo  II  como referência 
orientativa para apresentação de proposta;
2.2.2. O Perfil de Tráfego e seus custos (Anexo I), compõem-se de uma ESTIMATIVA, em minutos e 
em valores, baseadas nas faturas das contas telefônicas da CONTRATANTE relativa às chamadas 
originadas em seu âmbito, bem como outros serviços atualmente utilizados;
2.2.3. O Perfil de Tráfego do Anexo II e IV servirá tão somente de subsídio para análise da proposta 
global  mais  vantajosa  e  portanto,  não  implicam  em  qualquer  compromisso  futuro  ou  restrição 
quantitativa de uso para a CONTRATANTE. 

2.3. Da fatura

2.3.1. As  fatura  de  cada  serviço  devem  ser  encaminhadas  via  papel,  individualizada  por  serviço 
contratado, com valor total e o respectivo descritivo e valores.

3. Acesso Internet Banda larga

Acesso Internet banda larga a serem instaladas nos endereços e velocidades informado no ANEXO II 
com especificações mínimas deste item e seus subitens.

3.1. Acesso

3.1.1. Acesso deve ser obrigatoriamente fornecido com par-metálico;
3.1.2. Acesso bidirecional;
3.1.3. Acesso assimétrico;
3.1.4. A  CONTRATANTE  não  terá  qualquer  tipo  de  limitação  quanto  a  quantidade  (em  bytes)  e 
conteúdo da informação trafegada no acesso;
3.1.5. Vedada a utilização de rádios em qualquer frequência devido a poluição do
espectro de frequência e interferência.
3.1.6. A  CONTRATADA  deverá  possuir  Termo  de  Autorização  para  a  prestação  de  Serviço 
Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
3.1.7. Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano através de um numero 0800;
3.1.8. Prazo médio de indisponibilidade dos circuitos de 72 horas;
3.1.9. Possibilidade de utilização de provedores de conteúdo por acesso;
3.1.10. A contratação dos provedores de acesso é de responsabilidade do
Contratante; 

3.2. Roteador
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3.2.1. O  modem  ou  roteador  será  fornecido  pela  CONTRATADA  com  suporte  para  instalação  e 
configuração;
3.2.2. A configuração será executada para que a rede de computadores da CONTRATANTE possua 
acesso a internet.
3.2.3. Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e funcionalidades 
deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante;
3.2.4. Possuir 1 (um) porta de LAN a 10/100 Mbps que seja compatível com o padrão IEEE 802.3; 
portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45;
3.2.5. Responder  por  todas  as  normas  definidas  pela  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  – 
ANATEL;

3.3. Instalação

3.3.1. A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s)
equipamento(s) a infraestrutura: 

3.3.1.1. Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220V;
3.3.1.2. Tubulação (dutos) desobstruída com fio guia; 
3.3.2. Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos, equipamentos, 
conectores,  etc.)  do  acesso  a  Internet  banda  larga  não  deverá  possuir  qualquer  ônus  para  a 
CONTRATANTE.
3.3.3. Atendimento dentro da área de cobertura da proponente;
3.3.4. Prazo de instalação é de 30 dias.
3.3.5. Entende-se por  área de cobertura  a disponibilidade de atendimento  do circuito  no prazo de 
instalação de até 30 dias corridos, mediante prévia solicitação de análise de disponibilidade que deverá 
ser respondida em até 7 dias corridos. A análise de disponibilidade será feita mediante a solicitação do 
serviço.
3.3.6. É prerrogativa da contratada a possibilidade de não disponibilizar o serviço em razão da negativa 
técnica de atendimento referenciando endereços pontuai.

4. Link Internet Dedicado

Acesso Internet Dedicado na velocidade informada no ANEXO V com especificações mínimas deste 
item e seus subitens.

4.1. Acesso:

4.1.1 O acesso deverá ser fornecido obrigatoriamente através de Par Metálico ou Fibra óptica, não 
sendo aceito, em nenhuma hipótese, outro meio de transporte de dados;
4.1.2 Deverá  ser  bidirecional  e  simétrico  na  velocidade  mínima  de  10  Mbps,  com especificações 
mínimas conforme segue abaixo:
4.1.3 O uso da Fibra Óptica como meio de transporte dos dados deverá ser utilizado em todos os 
enlaces (trajeto) desde o backbone da operadora de Telecomunicações, até o Modem instalado dentro 
do datacenter do CONSAUDE;
4.1.4 Não será aceito sublocação de meio físico, devendo a contratada prover o serviço por meios 
próprios;
4.1.5 As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar juntamente com a proposta, 
declaração de que dispõe de Rede de Transmissão em Fibra Óptica ou Par Metálico instalada nas 
unidades CONSAÚDE conforme endereços contidos no ANEXO III.
4.1.6 Acesso simétrico (Mesma velocidade nominal nos dois sentidos);
4.1.7 Velocidade mínima de 100% da velocidade nominal;
4.1.8 Disponibilidade real mínima de 99,2% (SLA);
4.1.9 A contratante não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em bytes)
e conteúdo da informação trafegada no acesso;
4.1.10 Possuir taxa de perda de pacotes menor ou igual a 2%;
4.1.11 Latência média: menor ou igual a 75 ms;
4.1.12 Vedada a utilização de Rádio como meio físico em qualquer um dos enlaces
utilizado, desde o Backbone da operadora até o Data Center do Consaude.
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4.1.13 Fornecimento mínimo de 6 endereços IP fixos (válidos roteáveis na internet);
4.1.14 A contratada deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço Comunicação 
Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
4.1.15 Em caso de defeito, o início do atendimento deverá ser de no máximo 4 horas;
4.1.16 O acesso deve ser realizado sem necessidade de provedor.

5. Roteador.

5.1. O roteador será fornecido pela contratada com instalação, configuração e
gerência;
5.1.1 A configuração será executada para que a rede de computadores da contratante possua acesso a 
internet;
5.1.2 Possuir quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e  funcionalidades 
deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante;
5.1.3 Possuir protocolo de gerenciamento SNMP;
5.1.4 Todos os roteadores deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda completament 
ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e memória;
5.1.5 Responder  por  todas  as  normas  definidas  pela  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  – 
ANATEL;

6. Instalação

6.1.1 Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos, equipamentos,  
conectores, etc.) do acesso a Internet dedicado não deverá possuir qualquer ônus para a contratante
6.1.2 O prazo máximo de instalação é de até 90 dias prorrogáveis por mais 30 a partir da assinatura do  
contrato
6.1.3 Gerenciamento da solução 
6.1.4 A contratada deverá fornecer a contratante acesso a portal WEB com no mínimo as seguintes 
informações:
6.1.5 Identificação do ponto de acesso e respectivo número de acesso;
6.1.6 Velocidade de acesso;
6.1.7 Informações do tráfego de entrada e saída;
6.1.8 Taxa média de ocupação do link (throughput);
6.1.9 Visualização de gráfico detalhando a utilização de banda; - A solução de gerência da rede da 
contratada deverá atuar de forma pró-ativa,  de acordo com o Nível  de Serviço (SLA), realizando o 
acompanhamento dos defeitos e desempenho do serviço;
6.1.10 Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais, estabelecendo 
as políticas de segurança a serem aplicadas aos serviços de telecomunicações contratados;
6.1.11 Quando  solicitada,  a  contratada  deverá  demonstrar  para  análise  as  configurações  dos 
roteadores  e ou  outros  equipamentos  que se fizerem necessários  para  a interligação objeto  deste 
descritivo, instalados no ambiente da contratante;
6.1.12 Quando solicitada, a contratada deverá configurar, em conjunto com técnicos da contratante, os 
parâmetros  do roteador  e ou outros  equipamentos  que se fizerem necessários  para  a interligação 
objeto  deste  descritivo,  fornecendo  informação  referente  aos  parâmetros  de  configuração  dos 
equipamentos

7. Backbone

7.1.2 - Possuir ao menos uma saída para backbone internacional própria;
7.1.3 - Saída internacional agregada maior ou igual a 5 Gbps;
7.1.4 - Perda de pacotes: menos ou igual a 1 %;
7.1.5 - Disponibilidade mensal: maior ou igual a 99,2%;
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A N E X O II

PERFIL DE TRÁFEGO (ESTIMADO)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TELECOMUNICAÇÕES. 

1 - Mensalidade dos serviços:

DESCRIÇÃO QUANT. ESTIMADA
Linhas telefônicas 20

Troncos Digitais 30 canais 3

Ramais DDR 300

Acesso Internet  banda 2Mbs 7

Acesso Internet banda 8Mbs 1

Serviço 0800 2

2 - Ligações Locais: 

DESCRIÇÃO QUANT. MÉDIA 
MINUTOS

Taxa de conexão 17.000

Minuto fixo – fixo (local) 30.000

Minuto fixo – móvel Local (VC1)

Vivo 2.400

Claro 100

Tim 100

Oi 100

Nextel 100

3 - Ligações de longa distância:

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

DESCRIÇÃO QUANT. MÉDIA 
MINUTOS

Minuto fixo – fixo Intra - regional 16.000

Minuto fixo – móvel Intra-regional (VC2) 350

Minuto fixo – fixo Inter-regional 100

Minuto fixo – móvel Inter-regional (VC3) 120
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA (SUGERIDO)

DADOS DO LICITANTE
DENOMINAÇÃO:
ENDEREÇO:
CEP: FONE: FAX:
E-MAIL: INSC. EST.:
CNPJ:

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
PROCESSO Nº 015/2015

OBJETO:  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de Serviços  de telecomunicações nas 
modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), 0800 e Acesso a Internet banda larga, para atender 
a demanda das Unidades do CONSAUDE,  em conformidade com as especificações constantes do Anexo I 
do edital, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

Prezados Senhores:

Após  analisarmos,  minuciosamente,  todo  edital  e  seus  anexos  e  tomarmos  conhecimento  das  suas 
condições, propomos prestar os serviços especificados no Memorial Descritivo, Anexo I do Edital, sob nossa 
integral responsabilidade, nas seguintes condições:

1 - Mensalidade dos serviços:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
ESTIMADA

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR MENSAL
ESTIMADO

VALO
ESTIMADO 
12 MESES

Linhas telefônicas 20

Troncos Digitais 30 canais 3

Ramais DDR 300

Acesso Internet  banda 2Mbs 7

Acesso Internet banda 8Mbs 1

Serviço 0800 2

TOTAL 1: R$ R$

2 - Ligações Locais: 

DESCRIÇÃO QUANT. MÉDIA 
MINUTOS

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR MENSAL
ESTIMADO

VALO
ESTIMADO 
12 MESES

Taxa de conexão 17.000

Minuto fixo – fixo (local) 30.000

Minuto  fixo  –  móvel 
Local (VC1)

Vivo 2.400

Claro 100

Tim 100

Oi 100

Nextel 100

TOTAL 2: R$ R$
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3 - Ligações de longa distância:

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

DESCRIÇÃO QUANT. ESTIMADA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
MENSAL

ESTIMADO

VALO
ESTIMADO 
12 MESES

Minuto fixo – fixo Intra - regional 16.000

Minuto fixo – móvel Intra-regional 
(VC2) 350

Minuto fixo – fixo Inter-regional 100

Minuto  fixo  –  móvel  Intra-regional 
(você) 120

TOTAL 3: R$ R$

VALOR GLOBAL ANUAL
Subtotal 1 + 2 + 3 R$

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme item 12 do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: A presente Proposta é válida pelo prazo de ........ (.................) dias [mínimo 
60 (sessenta) dias], a partir desta data.

Declaramos  que  dispomos  de  Rede  de  Transmissão  em  Fibra  Óptica  ou  Par  Metálico  instalada  nos 
municípios relacionados no anexo IV do Edital.

LOCAL E DATA

_________________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. QUANDO A  
EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA IDENTIFICAÇÃO NA  
FOLHA, COM, NO MÍNIMO, A RAZÃO SOCIAL, NÚMERO DO CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E  
NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO IV

QUANTIDADES E ENDEREÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo 
Logradouro Logradouro Número Município Bairro CEP Telefone

ND *SEM LOGRADOURO 0 0 800150054

ND *SEM LOGRADOURO 0 0 8007709692

AV RUI BARBOSA 541 ITANHAÉM CENTRO 11740000 1334211900

AV RUI BARBOSA 541 ITANHAÉM CENTRO 11740000 13342119016

AV RUI BARBOSA 541 ITANHAÉM CENTRO 11740000 1334224275

AV RUI BARBOSA 541 ITANHAÉM CENTRO 11740000 1334272704

R EXPEDICIONARIOS 140 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 1338569600

R EXPEDICIONARIOS 140 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 13385696016

R EXPEDICIONARIOS 140 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 1338561960

R EXPEDICIONARIOS 140 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 1338561966

R EXPEDICIONARIOS 140 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 1338561687

R EXPEDICIONARIOS 140 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 1338561033

R EXPEDICIONARIOS 140 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 1338569222

R EXPEDICIONARIOS 140 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 13385692206

R PEDRO BONNE 508 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930000 1338562362

AV CARLOS BOTELHO,DR 819 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930970 1338561336

AV CARLOS BOTELHO,DR 819 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930970 1338561133

AV CARLOS BOTELHO,DR 819 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930970 1338561380

AV CARLOS BOTELHO,DR 819 PARIQUERA-AÇU CENTRO 11930970 1338561309

R GUANABARA 157 REGISTRO VL TUPI 11900000 1338216088

R GUANABARA 165 REGISTRO VL TUPI 11900000 1338215591

AV CLARA  GIANOTTI  DE 
SOUZA

823 REGISTRO VL ROMAO 11900000 1338215592

AV CLARA  GIANOTTI  DE 
SOUZA

823 REGISTRO VL ROMAO 11900000 1338217266

AV CLARA  GIANOTTI  DE 
SOUZA

823 REGISTRO VL ROMAO 11900000 1338217524

AV CLARA  GIANOTTI  DE 
SOUZA

823 REGISTRO VL ROMAO 11900000 1338212764

Rubrica 1ª................................... 2 ª.................................... Visto do Jurídico .....................................    19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
       HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

     Rua dos Expedicionários, 140 – CEP 11930-000 – Pariquera-Açu/SP - Tel: (13) 3856-9600 - CNPJ 57.740.490/0001-80
                         HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
                           Av. Rui Barbosa, 541 – CEP 11740-000 – Itanhaém/SP – Tel: (13) 3421-1900 – CNPJ 57.740.490/0002-60

ANEXO V

QUANTIDADES E ENDEREÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA

Tipo Logradouro Logradouro Número Município Bairro CEP Telefone

AVENIDA RUI BARBOSA 541 ITANHAÉM CENTRO 11740000 1334224275

AVENIDA RUI BARBOSA 541 ITANHAÉM CENTRO 11740000 1334272704

RUA DOS EXPEDICIONARIOS 140 P. AÇU CENTRO 11930000 1338561960

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS 140 P. AÇU CENTRO 11930000 1338561966

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS 140 P. AÇU CENTRO 11930000 1338561687

RUA DOS EXPEDICIONARIOS 140 P. AÇU CENTRO 11930000 1338561033

RUA GUANABARA 157 REGISTRO VL TUPI 11900000 1338216088

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA 823 REGISTRO VL ROMAO 11900000 1338217524
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2015
PROCESSO N.° 015/2015

Vimos pela presente apresentar a V. Senhoria, nossa documentação referente à licitação em 
epígrafe  e  declaramos  que  atendemos  todos  os  requisitos  de  Habilitação,  assumindo  inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação 
da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

(com carimbo da Empresa)

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. QUANDO A  
EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA IDENTIFICAÇÃO NA  
FOLHA, COM, NO MÍNIMO, A RAZÃO SOCIAL, NÚMERO DO CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E  
NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu,  (nome completo),  representante  legal  da  Empresa (nome da pessoa jurídica),  interessada em 
participar  no  Processo Licitatório  n.º  015/2015,  Pregão  015/2015,  do  CONSAÚDE, declaro  sob as 
penas cabíveis da lei, que nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro 
de  1989,  a  (nome  da  pessoa  jurídica),  encontra-se  em  situação  regular  perante  o  Ministério  do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. QUANDO A  
EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA IDENTIFICAÇÃO NA  
FOLHA, COM, NO MÍNIMO, A RAZÃO SOCIAL, NÚMERO DO CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E  
NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º ___/2015
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2015
PROCESSO N.° 015/2015

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
TELECOMUNICAÇÕES,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA 
E A EMPRESA ______________________ 

Aos  ___  (_____)  dias  do  mês  de  ______  do ano  de 2015,  nesta  cidade  de  Pariquera-Açu -  SP, 
compareceram de um lado o  CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA, 
neste ato representado pelo Diretor Superintendente, Senhor JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM, R.G. 
nº  7.564.909  e  C.P.F.  Nº  731.734.798-15,  doravante  designado  simplesmente  CONTRATANTE 
doravante  designada  simplesmente  CONTRATANTE, e,  de  outro  lado,  a  empresa 
______________________ com sede, na _______________________________________, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº __________________, e 
Inscrição  Estadual  nº  ________________,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato 
representada  por  seu  Representante  Legal,  Sr.  _________________,  portador  do  R.G.  Nº 
______________  e  C.P.F.  nº  _______________,  e  pelos  mesmos  foi  dito  na  presença  das 
testemunhas ao final consignadas, que em face da  adjudicação efetuada na licitação  modalidade 
Pregão (Presencial) nº 015/2015, do Processo nº 015/2015, pelo presente instrumento avençam um 
contrato de prestação de serviços,  sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 10.520, 17 de julho de 
2002, Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às seguintes cláusulas e condições que 
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.2.-  Constitui objeto da presente licitação,  a contratação de empresa especializada para prestação de 
Serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado),  0800 e 
Acesso a Internet  banda larga,  em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, para 
atender  a  demanda  das  Unidades  do  CONSAUDE,  nos  termos  das  concessões  outorgadas  pela 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DO CONTRATO 

2.1.- O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura pelas partes, 
podendo ser  prorrogado, mediante Termo Aditivo,  até o limite  previsto  no inciso II,  do artigo 57 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

3.1.- A CONTRATADA fica obrigada executar os serviços do presente contrato de acordo com as melhores 
condições e com pessoal capacitado, sem ônus adicional aos preços pactuados, ficando a instalação dos 
serviços de Internet Banda Larga condicionados a disponibilidade e condições técnicas favoráveis no ato da 
Instalação. 

3.1.1.-  É prerrogativa da contratada a possibilidade de não disponibilizar o serviço em razão da negativa  
técnica de atendimento referenciando endereços pontuais, respeitando o que reza o item 3.1 acima. 

3.1.2.-  A manter os técnicos da  CONTRATANTE  encarregados da fiscalização da locação a par de seus 
andamentos, prestando-lhes sempre que necessárias todas as informações solicitadas. Esta fiscalização em 
hipótese alguma eximirá a CONTRATADA das responsabilidades contratuais legais, bem como sobre danos 
materiais ou pessoais que forem causados a CONTRATANTE, seja por atos ou omissões da empresa, de 
seu pessoal técnico ou preposto. 
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3.1.3.- Estará encarregada pela realização de manutenção ou reparos no serviço e, ficando responsável por 
qualquer dano, prejuízo ou inutilização de equipamento causado por sua culpa ou por descumprimento de 
qualquer de suas responsabilidades previstas neste contrato, desde que comprovadas. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E REAJUSTE 

4.1.-  A  CONTRATANTE  pagará  a  CONTRATADA  pela  utilização  dos  serviços  contratados  e  tráfego 
telefônico, conforme a quantidade utilizada durante o mês. 

4.2.- Os reajustes nos preços da prestação de serviços serão conforme o prazo de previsão legal e, no 
índice publicado pela ANATEL, ressalvada as hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 

5.1.-  O pagamento será efetuado mensalmente no mês subsequente á  prestação do serviço,  mediante 
apresentação da fatura, a qual será devidamente conferida pela contratante. 

5.3.-  As  Faturas  serão  entregues  no  setor  responsável  pelo  recebimento  do  objeto  licitado,  o  qual 
responsabilizar-se-á pelo encaminhamento ao setor competente para pagamento. 

5.6.- À Licitante vencedora fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto de qualquer título 
originário de seus créditos através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança 
em carteira simples, ou seja, diretamente na sede da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 

6.1.-  A  CONTRATANTE,  em  todo  tempo  sem  qualquer  ônus  ou  responsabilidade  para  si, 
independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá sem prejuízo das 
demais penalidades aplicáveis à contratada, rescindir o contrato, com base e na forma das disposições do 
art. 77 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

6.2.- Qualquer descumprimento por parte da contratada das cláusulas estabelecidas neste contrato, ensejará 
sua rescisão, observadas as formalidades legais. 

6.3.- Verificada, eventualmente a rescisão do contrato, pagar-se-á à  CONTRATADA  apenas o valor dos 
serviços comprovadamente realizados. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

7.1.- Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição estipulada neste contrato, a  CONTRATADA 
estará sujeita a penalidades, independente de qualquer interpelação judicial, conforme segue: 

7.2 - Ao(s) licitante(s)/contratada(s) que praticarem quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002,  bem como do Artigo  87,  da Lei  Federal  nº  8666/93,  conforme o caso,  ficarão sujeitos às 
seguintes  penalidades,  que  serão  aplicadas  mediante  procedimento  administrativo  que  assegurará  o 
contraditório e a ampla defesa.

7.3 – Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Vale do Ribeira, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

7.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

7.5 - A sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com as multas 
previstas na Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº. 03/08), (anexo IX 
deste Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010, (anexo XIV 
deste Edital),  garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
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CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES GERAIS. 

8.1.- O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei 8.666/93 e demais normas de 
direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

8.2.-  Em  relação  à  forma  de  pagamento,  se  existente  a  necessidade  de  execução  para  o  respectivo 
recebimento, não poderão ser aplicadas às normas inerentes ao contrato de compra e venda mercantil, em 
especial a Lei n.º 5.474 de 18.06.1968 (Lei de Faturas e Duplicata). 

8.3.- Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar as supressões e acréscimos que se fizerem necessários até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 

8.4.-  Todos  os  encargos  previdenciários,  trabalhistas,  fiscais,  e  comerciais  resultantes  da  execução do 
contrato são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

8.5.- Não poderá a  CONTRATADA  ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem expressa 
anuência do CONTRATANTE. 

8.6.-  Obriga-se a  CONTRATADA  a manter,  durante a  execução do contrato,  sob pena de rescisão do 
mesmo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.7.- A CONTRATADA deverá após a assinatura do contrato, entregar o serviço conforme cláusula 13 do 
Edital. 

8.8. -  Fica ajustado, ainda, que:

I – Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

a) o Edital de Licitação nº  Pregão 015/2015 e seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) o Termo de ciência e Notificação.

8.9. – Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Jacupiranga/SP pela Vara Distrital de Pariquera-Açu/SP.

8.10.- E, por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente contrato,  
firmam o mesmo em 03(três) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo nomeada. 

Pariquera-Açu, _____ de ____________ de _____. 

CONTRATANTE:
..........................................................
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

CONTRATADA:
..........................................................

(REPRESENTANTE LEGAL)

TESTEMUNHAS:
1ª..................
2ª.................
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ANEXO IX

RESOLUÇÃO nº. 5/93*
TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93
PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº. 8.666/93, considerando afaculdade de expedir 
normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; considerando que a Lei nº. 8.666/93, ao se 
referir à multa o faz genericamente;
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção.

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, no  
âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta Resolução.
Artigo 2º  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente,  dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará 
a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte 
ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II  -  Multa  de  15%  (quinze  por  cento)  a  partir  do  31º  (trigésimo  primeiro)  dia  de  atraso  até  o  45º 
(quadragésimo quinto) dia de atraso.
Parágrafo único  -  A partir  do 46º (quadragésimo sexto)  dia estará caracterizada a inexecução total  ou 
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no
edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução.
Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada 
as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
Artigo  5º  -  O material  não aceito  deverá ser  substituído dentro  do prazo  fixado pela  administração do 
Tribunal de Contas do Estado de são Paulo, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento  
da intimação.
Parágrafo único  - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da 
multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia 
útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.
Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente 
será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
Artigo 7º - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas  
Leis 8.666/93 e 10.520/02.
§ 1º - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial,  
o Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito,  
até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será  
retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.
§ 3º  -  Se este Tribunal decidir  pela não aplicação da multa,  o valor retido será devolvido à contratada 
devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
Artigo  8º  -  As  normas  estabelecidas  nesta  Resolução  deverão  constar  em  todos  os  procedimentos 
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

• Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4 
de setembro de 2008.
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIBEIRA

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2015
PROCESSO N.° 015/2015

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO),  
0800 E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DO  
CONSAUDE,  EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO  
EDITAL,  NOS  TERMOS  DAS  CONCESSÕES  OUTORGADAS  PELA  AGÊNCIA  NACIONAL  DE 
TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL.

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar neste pregão, bem 
como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. QUANDO A  
EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA IDENTIFICAÇÃO NA  
FOLHA, COM, NO MÍNIMO, A RAZÃO SOCIAL, NÚMERO DO CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E  
NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO XI

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular  de Procuração,  a (Razão Social  da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no C.N.P.J./MF sob n.º ............ e Inscrição Estadual sob n.º .................,  
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Senhor(a)..........................., 
portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  R.G.  n.º  .............  e  C.P.F.  n.º........................,  nomeia(m)  e 
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Senhor(a)....................................., portador(a) da Cédula de 
Identidade  R.G.  n.º  .......................  e  C.P.F.  n.º..................................,  a  quem confere(imos)  amplos 
poderes para representar a ............. (Razão Social da Empresa) perante o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde  do Vale  do  Ribeira,  inclusive   apresentar  DECLARAÇÃO de que a  proponente  cumpre  os 
requisitos de habilitação no que se referir ao PREGÃO N.º 015/2015, formular verbalmente lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lance(s),  negociar  a  redução  de  preço,  desistir  expressamente  da  intenção  de  interpor  recurso 
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 
da Outorgante.

_____________________________
(LOCAL E DATA)

_____________________________
(REPRESENTANTE LEGAL)

OBS.:ASSINATURA(S)  COM  FIRMA(S)  RECONHECIDA(S)  DO(S)  OUTORGANTE(S)  COM  
PODERES PARA ESTE FIM CONFORME CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE.

O CREDENCIAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA  
COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO MESMO, CONFORME PREVISTO NO ITEM III, 1, ALÍNEA “b” 
DO EDITAL.
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que 
a  empresa  ____________________________  (denominação  da  pessoa  jurídica),  CNPJ  nº 
_______________,  é microempresa ou empresa de pequeno porte,  nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra,  estando apta,  portanto,  a  exercer  o  direito  de  preferência  como critério  de  desempate  no 
procedimento licitatório do Pregão nº 015/2015, realizado pelo CONSAÚDE.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. QUANDO A  
EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA IDENTIFICAÇÃO NA  
FOLHA, COM, NO MÍNIMO, A RAZÃO SOCIAL, NÚMERO DO CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E  
NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO XIII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  DO  VALE  DO  RIBEIRA  –  
CONSAÚDE
CONTRATO Nº ___/__ - P. P. N.º ___/2015 – PROC. N.° 015/2015.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  

TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO CO-
MUTADO), 0800 E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A DEMAN-
DA DAS UNIDADES DO CONSAUDE,   EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OU-
TORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL

CONTRATADA: 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes  
do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, para fins de instrução e julgamento, damo-
nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual,  até  
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas  
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim,  
declaramos cientes,  doravante,  de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados  
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder  
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o Artigo 90 da  
Lei Complementar nº 709 de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos  
prazos processuais.

Pariquera-Açu, __ de _______ de 2.015.

CONTRATANTE:

..........................................................
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

CONTRATADA:  

.................................
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ANEXO XIV

PORTARIA Nº 008/2.010
De 08 de março de 2.010

MARIA  CÁRMEN  AMARANTE  BOTELHO,  Diretora  Superintendente  do  CONSAÚDE 
–  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  do  Vale  do  Ribeira ,  no  uso  de  suas 
atr ibuições legais  e estatutár ias,  com fundamento à regra do Artigo 115 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º: Instaurar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da Resolução nº 5/93 
do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  atualizada  pela 
Resolução  nº  03/08,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  São 
Paulo, em 04 de setembro de 2.008, para os processos de licitações e 
contratos administrativos.

Art. 2º: Regulamentar,  no âmbito  do CONSAÚDE, a aplicação da  Ordem de 
Serviço GP nº  02/2001 do  Tribunal  de Contas do Estado de São 
Paulo, no que tange à Previdência Social, de modo a prevenir eventual 
responsabilidade  solidária  quanto  a  estas,  que  possa recair  sobre  o 
CONSAÚDE.

Art. 3º: CUMPRA-SE.

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO
Diretora Superintendente - CONSAÚDE
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