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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 136.390/2013 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2013 

 
 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-
SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dotada 
de personalidade jurídica de direito público, por meio do Pregoeiro designado pela 
Portaria n.º 172/13, de 24 de outubro de 2013, do Senhor Presidente deste Conselho, 
atendendo à solicitação dos Departamentos de Administração e de Atendimento do 
CREA-SC, e conforme autorização da Presidência e da Superintendência do CREA-SC, 
torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, para a aquisição de CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA DIGITAL 
COM SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER, mediante as condições estabelecidas neste 
Edital. 

 
A proposta deverá ser registrada no Sistema Comprasnet, por meio do site 

www.comprasnet.gov.br (UASG 389087), até o horário da abertura da Sessão 
Eletrônica, que se dará no dia 18 de dezembro de 2013, às 09:00 horas, no mesmo site.  

 
A Licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de 

FORNECIMENTO INTEGRAL, consoante as condições estatuídas neste Edital, e será 
regida pelas Leis n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 
n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, pelos Decretos n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, e 
6.204, de 5 de setembro de 2007, bem como pelas demais normas aplicáveis ao objeto 
deste certame. 

 
O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.crea-sc.org.br e 

www.comprasnet.gov.br, ou ainda, junto à Sede do CREA-SC, localizada na Rod. 
Admar Gonzaga, n.º 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP.: 88034-001.   
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1. DO OBJETO 
 
1.1. As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico encontram-se descritas no 
Termo de Referência (Anexo I), o qual integra o presente Edital independentemente de 
transcrição. 
 
1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e as especificações constantes deste 
Edital, deverão ser consideradas as do Edital. 
 
1.2. A Contratada será responsável pelo fornecimento de todo o material, 
equipamentos, acessórios, e infraestrutura, bem como pela mão-de-obra, necessários ao 
fornecimento, instalação e funcionamento da Central Telefônica e demais itens objetos 
deste Edital de Licitação, incluindo o treinamento e a manutenção. Neste sentido, será 
responsabilidade da Contratada todo o fornecimento e serviços indispensáveis ao 
transporte, entrega, instalação, testes e colocação em correto e perfeito funcionamento 
da Central Telefônica e demais itens objetos deste Edital, inclusive em se tratando de 
serviços de cabeamento, alvenaria, distribuição de energia, e etc., de modo que o objeto 
deve ser entregue devidamente pronto e acabado ao CREA-SC, ficando sob 
responsabilidade da Contratada, e às expensas desta, tudo o quanto for necessário para 
tanto. 
 
1.3. A vistoria prévia das condições e da infraestrutura existentes no local da instalação 
do objeto deste Edital (em especial para levantamento de informações acerca da rede 
primária e secundária, sistema de aterramento, distribuidores gerais, distribuidores 
intermediários e cabo telefônico de entrada, bem como, da sala do equipamento) não é 
obrigatória, ainda que recomendada, sendo de responsabilidade da futura Contratada a 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na referida verificação. 
 
1.4. A Licitante deverá apresentar, como condição de habilitação, declaração de que 
recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações, em 
especial acerca das condições locais, para o cumprimento das obrigações objeto desta 
Licitação, considerando as mesmas satisfatórias e corretas para serem executadas dentro 
do prazo previsto, assumindo integral responsabilidade pela ocorrência de eventuais 
prejuízos em virtude da sua omissão nas referidas verificações, sendo que não poderá 
alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da Licitação para 
solicitar qualquer alteração, em especial do valor, do Contrato que vier a celebrar caso 
seja declarada vencedora. 
 
1.5. As Licitantes que tiverem interesse em vistoriar previamente o local da instalação 
do objeto desta Licitação poderão agendar a visita através do(s) telefone(s) 3331-2060 ou 
3331-2084, com o(s) colaborador(es) Dayse de C. Vidal ou Daniel G. Tavares.  
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1.6. Caso a empresa proponente opte pela realização da vistoria, esta deverá ser 
realizada pelo representante indicado pela empresa e acompanhada por representante 
do CREA-SC, designado para esse fim.  
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados que atendam a todas as 
exigências e condições constantes deste Edital e que: 
 
2.1.1. Estejam previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - Sicaf e perante o Sistema Eletrônico Comprasnet provido pela Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MPOG, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará 
como órgão provedor do Sistema Eletrônico Comprasnet; 
 
2.1.1.1. Para ter acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, 
onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
2.1.1.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao CREA-SC responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de 
acordo com as condições contidas neste Edital, bem como que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório; 
 
2.1.2.1. A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a 
declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de 
habilitação, o disposto no item 11.5 deste Edital. 
 
2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
sujeitará a Licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do 
Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1. 
 
2.1.3. Manifestarem, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos quatorze anos (art. 7°, XXXIII, da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988). 
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2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva da Licitante, não sendo o CREA-SC, em nenhum caso, 
responsável pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome da 
Licitante no Sistema Eletrônico. A Licitante deverá dispor, por seus próprios meios, dos 
recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do Sistema 
Eletrônico. 
 
2.2.1. O CREA-SC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema 
Eletrônico. 
 
2.3. Fica vedada a participação, na presente Licitação:  
 
2.3.1. De empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do CREA-SC, 
em observância ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93; 
 
2.3.2. De empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 
CREA-SC, durante o prazo da sanção aplicada (inciso III do art. 87 da Lei n.º 8.666/93); 
 
2.3.3. De empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação (inciso IV do art. 87 da Lei n.º 8666/93); 
 
2.3.4. De empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada; 
 
2.3.5. De sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
2.3.6. De empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão; 
 
2.3.7. De empresa concordatária ou que se encontre em processo de dissolução ou 
liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, sob 
concurso de credores, fusão, cisão ou incorporação; 
 
2.3.8. De sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum; 
 
2.3.9. De consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  
 
2.4. Não será admitida a participação de cooperativas e/ou instituições sem fins 
lucrativos cujos estatutos e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo 
com o objeto ora licitado. 
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3. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  
 
3.1. Para participar da presente Licitação, a Licitante deverá se credenciar no Sistema 
Eletrônico Comprasnet, por meio do site www.comprasnet.gov.br. 
 
3.2. O credenciamento dar-se-á após a atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico. 

 
3.2.1. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 
ao provedor do Sistema Eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 
 
3.3. O credenciamento da Licitante é o nível básico do registro cadastral no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e constitui pré-requisito para o 
cadastramento nos demais níveis, obrigatórios para fins de habilitação, consoante a 
documentação exigida neste Edital. 
 
3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou 
por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao CREA-SC 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

 
3.4.1. A Licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública. 
 
3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal 
da Licitante e/ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
3.6. É responsabilidade da Licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Sicaf e mantê-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 
4. DA PROPOSTA  
 
4.1. A partir da publicação deste Edital no Sistema Eletrônico, as Licitantes deverão 
encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, através do sítio 
na internet www.comprasnet.gov.br, até a data e horário marcados para abertura da 
Sessão Eletrônica, informadas no preâmbulo deste Edital, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas.  
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4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, as Licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 
 
4.1.2. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável.  
 
4.1.3. A manutenção de proposta até a data de abertura da Sessão Eletrônica implica 
obrigatoriedade de cumprimento das disposições nela contidas, assumindo a Licitante, 
caso vencedora, o compromisso de executar o objeto conforme especificações e 
exigências deste Edital. 
 
4.1.4. As propostas ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico.  
 
4.2. Deverá constar da proposta: 
 
a) no campo “preço”: o preço global do objeto; 
 
b) no campo “marca” e “fabricante”: os da Central Telefônica Híbrida Digital, sem 
alternativas; e 
 
c) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: o detalhamento do objeto, 
incluindo o modelo da Central Telefônica Híbrida Digital ofertada, bem como as 
marcas, os modelos e os fabricantes da Unidade de Resposta Audível – URA, do 
Telefone IP, do Sistema de Tarifação e Análise de Bilhetagem e da Solução de Contact 
Center,  sem alternativas. 
 
4.2.1. Deverá ser informado, ainda, no campo “descrição detalhada do objeto 
ofertado”, o prazo de garantia do objeto cotado, não inferior a 12 (doze) meses, a contar 
da data do recebimento definitivo pelo setor competente deste CREA.  
 
4.2.1.1. Na ausência de discriminação na proposta do prazo a que alude este item, 
considerar-se-á como proposto o prazo de garantia de 12 (doze) meses, conforme Anexo 
I deste Edital. 
 
4.2.2. Não será admitida, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, a 
inclusão de qualquer informação que permita identificar o autor da proposta, sob pena 
de desclassificação. 
 
4.2.3. O uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa. 
 
4.3. A validade da proposta deverá ser de 60 dias, contados da data de abertura da 
Sessão Eletrônica. 
 
4.4. A proposta formulada por cooperativa deverá contemplar, para fins de aferição 
do menor preço, o acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser efetivamente 
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faturado, referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, 
inciso IV, da Lei n.º 8.212/1991. Para fins de contratação, o preço a ser pago à 
vencedora, se cooperativa, será aferido mediante a aplicação da seguinte fórmula: V x 
1,15 = Pf, onde, V é o valor a ser pago e Pf o valor do último lance ofertado. 

 
4.5. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, fretes, 
custos e despesas, diretos ou indiretos, e demais encargos, não sendo admitidos pleitos 
de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o produto ser fornecido ao CREA-
SC sem ônus adicionais. 
 
4.6. A Licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos 
da Lei Complementar n.º 123/2006 ou da Lei n.º 11.488/2007, para fazer jus aos 
benefícios previstos nessas leis. 
 
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital e na 
legislação aplicável.  
 
4.8. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos 
durante a Sessão Pública, assim como as declarações eventualmente firmadas, não 
cabendo ao provedor do Sistema ou ao CREA-SC responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.9. Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 
em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
Sistema ou pelo Pregoeiro. 
 
4.10. Nos valores propostos, havendo discrepância entre o preço unitário e o total e 
entre os por extenso e em algarismos, serão considerados em ambos os casos os 
primeiros, e entre esses o valor por extenso. Na falta de indicação dos valores por 
extenso, as propostas serão aceitas desde que não comprometa o entendimento claro do 
valor cotado. 
 
4.11. A apresentação da Proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento 
e integral concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à 
legislação pertinente e ao Edital e seus Anexos. 
 
4.12. No caso de omissões puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu 
prazo de validade, serão considerados aqueles previstos no Edital.  
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4.13. As Licitantes poderão prestar esclarecimentos e/ou informações 
complementares, desde que isso não importe modificação das condições propostas. 
 
4.14. Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 
4.15. Na apresentação da Proposta, o que exceder aos requisitos estabelecidos no 
presente Edital não será considerado como vantagem para o julgamento final da 
Proposta. Por outro lado, em não se preenchendo os requisitos mínimos exigidos, será 
desclassificada automaticamente a Proponente, observadas as disposições editalícias. 
 
4.16. A Licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua Proposta, 
sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a erro de julgamento. 
 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA  
 
5.1. No dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, considerado o horário 
oficial de Brasília/DF, conforme o Sistema, o Pregoeiro abrirá a Sessão Pública on line na 
internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
5.2. As Licitantes poderão participar da Sessão Pública na internet, devendo utilizar 
sua chave de acesso e senha. 
 
5.3. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema 
Eletrônico, e conforme as regras deste. 
 
5.4. Caberá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou pelo 
Pregoeiro ou de sua desconexão. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
6.1. Após a abertura da Sessão, o Pregoeiro verificará a consonância das propostas 
com as especificações e condições detalhadas neste Edital e seus Anexos. 
 
6.2. A proposta que não atender às especificações do Edital ou contiver qualquer tipo 
de identificação do seu proponente será previamente desclassificada, não havendo 
possibilidade de oferecimento de lances. 
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6.2.1. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação, por uma mesma 
Licitante, de mais de uma proposta para um mesmo item. 
 
6.3. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 
Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
6.4. Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com as especificações 
contidas neste Edital. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da 
fase de lances.  

 
6.5. A Licitante que tiver sua proposta excluída para um determinado item estará 
definitivamente fora das fases seguintes do Pregão, para esse item. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
7.1. O Sistema Eletrônico ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 
Pregoeiro e que participarão da fase de lances. 
 
7.2. Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente 
informadas do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor de cada lance. 
 
7.2.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO GLOBAL do 
objeto. 
  
7.2.2. Os lances ofertados por cooperativa deverão contemplar, para fins de aferição do 
menor preço, o acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser efetivamente 
faturado, referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, 
inciso IV, da Lei n.º 8.212/1991. Para fins de contratação, o preço a ser pago à 
vencedora, se cooperativa, será aferido mediante a aplicação da seguinte fórmula: V x 
1,15 = Pf, onde, V é o valor a ser pago e Pf o valor do último lance ofertado. 
 
7.3. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.4. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado pelo Sistema. 
 
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais. Em havendo mais de um lance de 
igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.6. No transcurso da Sessão Eletrônica, as Licitantes serão informadas pelo Sistema, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a 
identificação do ofertante. 
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7.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível.  
 
7.8. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 
 
7.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances do 
Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos lances e atos realizados. 
 
7.9.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a Sessão Eletrônica do Pregão será suspensa e terá reinício somente após a 
comunicação aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 
 
7.10. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 
com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 
 
7.11. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o Sistema Eletrônico encaminhará aviso 
de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção e a fase de lances. 
 
8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE - EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS  
 
8.1. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou 
sociedades cooperativas declarantes que tenham ofertado proposta superior em até 5% 
(cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o 
direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n.º 123/2006 e 34 da 
Lei n.º 11.488/2007.  
 
8.2. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de 
pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido 
no item 8.1, o Sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.  
 
8.3. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver 
sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa.  
 
8.4. Para usufruir do direito de preferência, a Licitante deverá ter providenciado o 
registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa em campo próprio do Sicaf (porte da empresa) e, ainda, quando do envio 
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eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos 
benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007. 
 
8.5. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 8.1, o Sistema 
Eletrônico informará à Licitante que poderá enviar lance final e único para o item, 
inferior ao lance vencedor, no prazo de até 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o preço 
estimado/máximo para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Pregão.  
 
8.6. Não sendo apresentado novo lance ou não sendo vencedora a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada, na forma dos itens 
8.1 e 8.5, o Sistema, de forma automática, convocará as Licitantes remanescentes que 
porventura possuírem o direito de preferência previsto no item 8.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
 
8.7. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) 
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 

 
8.8. As convocações e os controles dos prazos para o exercício desse direito de 
preferência serão feitos automaticamente pelo Sistema.  
 
8.9. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, prevalecerá a 
classificação inicial.  

 
9. DA NEGOCIAÇÃO  
 
9.1. Após o encerramento da etapa de lances e, se for o caso, do exercício do direito 
de preferência, o Pregoeiro poderá negociar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, com a 
Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida redução de 
preço e melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  
 
9.2. A negociação será realizada por meio do Sistema, via chat, podendo ser 
acompanhada pelas demais Licitantes. 
 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  
 
10.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro verificará a 
aceitabilidade do melhor preço ofertado quanto à compatibilidade com o preço 
estimado (unitários, totais e global) e à compatibilidade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto e demais exigências do Edital. 
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10.1.1. Em conformidade com o disposto no Acórdão do TCU n.º 2080/2012 - Plenário, a 
disponibilização às Licitantes das informações afetas ao(s) preço(s) estimado(s) dar-se-á 
apenas após a fase de lances. 
 
10.1.2. Nesta fase de aceitação das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar o envio de 
documentos, anexos ou declarações, por meio do Sistema Comprasnet (convocação de 
anexo/enviar anexo), ou via fac-símile (48) 3331-2068, ou via e-mail licitacao@crea-
sc.org.br, ou declaração via chat da Licitante, relativamente ao último lance ofertado, 
podendo também solicitar, apenas do fornecedor cuja proposta esteja em primeiro 
lugar, o envio da proposta adequada ao valor do lance final ou da negociação, nos 
moldes exigidos por este Edital (Anexo III). 
 
10.1.3. Na hipótese do fornecedor cuja proposta esteja em primeiro lugar ser 
cooperativa, será solicitado, também neste momento, declaração de que o modelo de 
gestão operacional que adota atende ao disposto nos incisos I e II do art. 4º da Instrução 
Normativa – MPOG/SLTI nº 02/2008, sob pena de desclassificação. 
 
10.2. Os anexos, documentos ou declarações terão por objetivo a comprovação de 
requisitos estabelecidos no Edital e/ou demonstrativo da composição de preços. 
 
10.3. A Licitante disporá de 01 (uma) hora, contados da convocação do Pregoeiro, para 
o envio do(s) anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) solicitado(s) no item 10.1.2 
deste Edital. 

 
10.3.1. Para o envio do(s) anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) solicitado(s), 
serão considerados os procedimentos descritos nos itens 11.3.2 à 11.4.1 deste Edital, 
exceto quando for solicitado pelo Pregoeiro apenas declaração via chat da Licitante. 
 
10.4. A não apresentação do(s) anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) 
solicitado(s) no tempo fixado ou a sua apresentação de modo incompleto ou defeituoso, 
poderá acarretar a não aceitação da proposta da Licitante. 
 
10.5. Na hipótese de a proposta ou o lance de menor valor não serem aceitos ou se a 
Licitante detentora da melhor proposta desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro a recusará justificadamente e examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda 
este Edital. 
 
10.6. No julgamento das propostas será considerado o atendimento das exigências 
estipuladas neste Edital e seus Anexos, o menor preço, o valor de mercado e a 
exequibilidade dos valores ofertados. 
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10.7. A Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta Seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
Edital e na legislação aplicável. 
 
10.8. Se o preço ofertado exceder o preço estimado (unitários, totais e global) admitido 
pelo CREA-SC, o Pregoeiro negociará com a Licitante, por meio do Sistema 
Comprasnet, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa. 

 
10.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do CREA-SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

 
10.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 
10.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade de remuneração. 

 
10.12. Não serão aceitas propostas com preços unitários, totais e/ou globais superiores 
aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.  
 
10.13. Será DESCLASSIFICADA a proposta que:  
 
a) Não contenha a marca e/ou o modelo e/ou o fabricante da Central Telefônica 
Híbrida Digital e/ou da Unidade de Resposta Audível – URA e/ou do Telefone IP e/ou 
do Sistema de Tarifação e Análise de Bilhetagem e/ou da Solução de Contact Center 
ofertados ou apresente alternativa de marca e/ou de modelo e/ou de fabricante; e/ou 
 
b) Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou 
 
c) Seja omissa e/ou apresente especificações conflitantes com as exigidas neste 
Edital e/ou nos seus Anexos; e/ou 
 
d) Mantenha preços unitários, totais e/ou globais superiores aos estimados 
admitidos pelo CREA-SC; e/ou 
 
e) Apresente preço que seja manifestamente inexequível.  
 
10.14. Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, 
for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação ou que não 
venha a ter demonstrada a sua viabilidade por meio de documentação que comprove 
que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto 
deste Pregão. 
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10.15. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 
forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua 
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
 
a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
 
b) Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 
em dissídios coletivos de trabalho; 
 
c) Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto 
ao Ministério da Previdência Social; 
 
d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 
e) Pesquisas em órgãos públicos ou em empresas privadas; 
 
f) Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 
 
g) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
 
h) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente; 
 
i) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 
pesquisa; 
 
j) Estudos setoriais; 
 
k) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
 
l) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 
favoráveis que a proponente disponha para a prestação dos serviços; 
 
m) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 
10.16. Será desclassificada a proposta da Licitante que, após as diligências, não corrigir 
ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 
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10.17. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela Licitante que ofertou o 
melhor lance, em razão das especificações e/ou da marca e/ou do modelo e/ou do 
fabricante indicados na proposta, o Pregoeiro: 
 
a) Fixará o prazo de 05 (cinco) dias para que a empresa que ofertou o melhor lance 
apresente amostra(s) do objeto proposto ou declaração expedida pelo fabricante de que 
o objeto proposto possui as características especificadas no Edital, como condição 
necessária para a sua aceitação; e 
 
b) Suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura. 
 
10.17.1. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) no Departamento de 
Administração do CREA-SC, situado na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, bairro 
Itacorubi, CEP.: 88.034-001, Florianópolis/SC. 
 
10.18. Caso a Licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do objeto proposto, 
a prova de adequação das características indicadas na proposta será feita 
exclusivamente por meio de apresentação de amostra. 
 
10.19. As amostras apresentadas deverão ser retiradas pela Licitante no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de encerramento da Sessão Eletrônica. 
 
10.19.1. As amostras aprovadas e não retiradas no prazo fixado neste item, serão 
incorporadas ao patrimônio do CREA-SC; já as amostras não aprovadas e não retiradas 
em igual prazo, serão descartadas. 
 
10.20. Não será aceita, sendo desclassificada, a proposta da Licitante que tiver amostra 
rejeitada, que não apresentar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido. 
 
10.21. A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando se tratar de produto 
oriundo de linha industrial de produção cujo exemplar já tenha sido aprovado em teste 
anterior realizado pelo CREA-SC. 

 
10.22.  A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou 
perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital.  
 
10.23. Após a aceitação do lance e da proposta de menor preço, o Pregoeiro verificará a 
habilitação da Licitante, nos termos deste Edital. 

 
11. DA HABILITAÇÃO  
 
11.1. A habilitação será verificada pelo Pregoeiro por meio de consulta on line no Sicaf 
e análise dos documentos previstos no item 11.3 deste Edital. 
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11.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-
se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo 
deste Edital. 
 
11.2. No Sicaf, serão observados: 
 
a) a Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
 
b) a Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, referente: 
b.1)  às contribuições para a Previdência Social - INSS; e 
b.2)  aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
 
c) a Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital; 
 
d) a Regularidade Fiscal perante a Fazenda Municipal; 
 
e) o Quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no subitem 2.3.1; 
 
f) o registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão de 
participar de licitação e impedimento de contratar com o CREA-SC, de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, e de impedimento de licitar e 
contratar com a União; 
 
g) a Qualificação Econômico-Financeira da Licitante, mediante a verificação dos 
Índices de Solvência Geral, Liquidez Geral e Liquidez Corrente. 
 
11.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao Sicaf, a Sessão será suspensa e serão 
informados a data e horário do seu prosseguimento. 
 
11.3. Para fins de habilitação:  
 
a) serão verificados, ainda: 
 
a.1) a declaração de que a Licitante cumpre o disposto no art. 7°, XXXIII, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V 
do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993;  
 
a.2) a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, 
conforme prescreve a Lei n.º 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei n.º 8.666/1993, 
por meio de consulta ao site www.tst.jus.br; 
 
a.3) o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, nos termos do art. 12 
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da Lei n.º 8.429/1992, por meio de consulta ao site www.cnj.jus.br (Acórdão nº 
1.793/2011 – Plenário - Tribunal de Contas da União); 
 
a.4) o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União - CGU, nos termos do disposto no caput e no parágrafo 
único do art. 97 da Lei n.º 8.666/1993, por meio de consulta ao site 
www.portaltransparencia.gov.br (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário - Tribunal de 
Contas da União); 

 
b) serão exigidos, ainda: 
 
b.1) Certidão de Registro da empresa Licitante no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA de sua sede/domicílio, com a indicação do(s) seu(s) 
responsável(eis) técnico(s), dentro de seu prazo de validade; 
 
b.2) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
devidamente registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a Licitante já desempenhou atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta Licitação, ou seja, que comprove que a Licitante já 
forneceu uma Central Telefônica com uma Solução de Contact Center; 
 
b.3) Caso o Atestado de Capacidade Técnica apresentado não comprove explicitamente 
a descrição e/ou o quantitativo mínimo exigidos acima, a Licitante deverá anexar ao 
Atestado toda e qualquer documentação possível que, em conjunto com o Atestado, 
faça a comprovação da descrição e/ou do quantitativo mínimo exigidos; 
 
b.4) Declaração da empresa Licitante de que recebeu os documentos e de que tomou 
conhecimento de todas as informações, em especial acerca das condições locais, para o 
cumprimento das obrigações objeto desta Licitação, considerando as mesmas 
satisfatórias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto, assumindo 
integral responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua 
omissão nas referidas verificações, sendo que não poderá alegar posteriormente o 
desconhecimento de fatos evidentes à época da Licitação para solicitar qualquer 
alteração, em especial do valor, do Contrato que vier a celebrar caso seja declarada 
vencedora, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital. 
 
c) tratando-se de sociedade cooperativa, serão exigidos, ainda:  
 
c.1) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o Contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 
1971; 
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c.2) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de 
cada um dos cooperados relacionados; 
  
c.3) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários 
à prestação do serviço; 
  
c.4) o comprovante de registro na organização das cooperativas brasileiras ou na 
entidade estadual, se houver; 
  
c.5) o documento comprobatório de integração das respectivas quotas-partes pelos 
cooperados que executarão o Contrato; 
  
c.6) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: 
c.6.1) Ata de fundação; 
c.6.2) Estatuto social com a Ata da Assembléia que o aprovou; 
c.6.3) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a Ata da Assembléia 
que os aprovou; 
c.6.4) Editais de convocação das três últimas Assembléias Gerais Extraordinárias; 
c.6.5) Três registros de presença dos cooperados que executarão o Contrato em 
Assembléias Gerais ou nas reuniões seccionais; e 
c.6.6) Ata da Sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 
da licitação; 
 
c.7) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da 
Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fiscalizador. 
 
11.3.1. A declaração de que trata a alínea “a.1” do item 11.3 deste Edital deverá ser 
apresentada por meio do campo próprio no Sistema Comprasnet, disponível quando do 
envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, 
informadas no preâmbulo deste Edital. 
 
11.3.2. Os documentos mencionados nas alíneas “b.1”, “b.2”, “b.3”, “b.4” e ”c.1”, ”c.2”, 
”c.3”, ”c.4”, ”c.5”, ”c.6”, ”c.7” do item 11.3 deste Edital deverão ser encaminhados por 
meio do Sistema Eletrônico Comprasnet (convocação de anexo/enviar anexo), no prazo 
de 01 (uma) hora, contados da convocação do Pregoeiro.  
 
11.3.3. Os documentos mencionados nas alíneas “b.1”, “b.2”, “b.3”, “b.4” e ”c.1”, ”c.2”, 
”c.3”, ”c.4”, ”c.5”, ”c.6”, ”c.7” do item 11.3 deste Edital também poderão ser 
encaminhados via fac-símile (48) 3331-2068, ou via e-mail licitacao@crea-sc.org.br, 
dentro do mesmo prazo de 01 (uma) hora, no caso de comprovada inviabilidade ou 
dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta hipótese, 
será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “convocação de 
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anexo/enviar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico 
e, assim, fique à disposição das demais Licitantes. 

 
11.3.4. Dentro do prazo de 01 (uma) hora poderão ser remetidos, por iniciativa da 
Licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à 
sua documentação de habilitação.  

 
11.3.5. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as Licitantes, após transcorrido o 
prazo de 01 (uma) hora, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 
alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento 
complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com 
a mesma, sendo realizado, pelo Pregoeiro, se for o caso, o registro da inabilitação, e a 
convocação da próxima Licitante. 

 
11.3.6.  Na hipótese prevista no item 11.3.3, a documentação remetida via e-mail ou fac-
símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio 
de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do 
mesmo, para fins de análise por parte do CREA-SC. 

 
11.3.7. A Licitante será responsável pela integridade e pelo conteúdo do arquivo 
encaminhado. Na hipótese de o arquivo apresentar problemas quanto à 
descompactação, leitura ou compatibilidade, será reaberta pelo Pregoeiro a convocação 
pelo Sistema, dispondo a Licitante do prazo remanescente àquele inicialmente 
concedido para proceder ao reenvio do arquivo, livre das circunstâncias que impediram 
a sua visualização, leitura e/ou impressão. 

 
11.3.8. O não envio dos documentos mencionados nas alíneas “b.1”, “b.2”, “b.3”, “b.4” 
e ”c.1”, ”c.2”, ”c.3”, ”c.4”, ”c.5”, ”c.6”, ”c.7” do item 11.3 deste Edital, ou o envio em 
desacordo com o Edital ou o decurso do prazo sem que tenha sido resolvido o problema 
de descompactação, visualização, leitura ou compatibilidade, ensejará a 
INABILITAÇÃO da Licitante. 
 
11.4. Os documentos remetidos por meio do Sistema Comprasnet (convocação de 
anexo/enviar anexo) ou via e-mail poderão ser solicitados em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento, sendo que na hipótese de envio por fac-símile, os 
originais ou cópias autenticadas deverão ser obrigatoriamente apresentados. 
 
11.4.1. Os originais ou cópias autenticadas obrigatórios (encaminhados via fac-símile), 
ou caso sejam solicitados, deverão ser entregues no Departamento de Administração do 
CREA-SC, situado na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 88.034-
001, Florianópolis/SC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da solicitação, 
também sob pena de INABILITAÇÃO. 
 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2013 – CREA-SC                                                                                 Página 20 de 113 
 

 

11.5. Nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007, 
verificada, no Sicaf, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha 
apresentado melhor proposta, o Pregoeiro: 
 
a) emitirá mensagem declarando a Licitante vencedora do item, fixando prazo de 02 
(dois) dias úteis para a regularização da documentação, ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e  
 
b) suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura. 
 
11.5.1. Poderá a Licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no item 11.5, alínea “a”, 
por igual período, mediante mensagem enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail 
licitacao@crea-sc.org.br, dentro do prazo inicialmente concedido. 
 
11.6. A não regularização da documentação nos termos do item 11.5 implicará: 
 
a) decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos aos quais se 
refere o art. 81 da Lei n.º 8.666/1993; e 
 
b) exame, pelo Pregoeiro, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances 
subsequentes, na ordem de classificação, nos termos deste Edital. 
 
11.7. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que 
trata o item 11.5 deste Edital, a Licitante deverá ter providenciado o registro de sua 
condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em 
campo próprio do Sicaf (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da 
proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da 
Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007. 
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo CREA-SC nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.  

 
11.9. Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou de solicitação de documentos 
em substituição aos relacionados neste Edital. 
 
11.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 
11.10.1. Em nome da Licitante e com a indicação do número de inscrição no CNPJ 
e, preferencialmente, com o endereço respectivo, observado o seguinte: 
 
a) Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2013 – CREA-SC                                                                                 Página 21 de 113 
 

 

 
b) Se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz ou forem válidos para ambas; 
 
c) Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome e com 
CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa Licitante. 
 
11.10.2. Dentro do prazo de validade ou, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão competente expedidor, datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data de abertura da Sessão Eletrônica. Não se enquadram nesse prazo os documentos 
cuja validade é indeterminada. 
    
11.11. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 
19.7, 19.16 e 19.17 deste Edital, o Pregoeiro considerará a Licitante inabilitada. 
 
11.12. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
11.13. A Licitante será responsável por todas as informações fornecidas, sujeitando-se 
às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro ou sua 
Equipe de Apoio a erro de julgamento. 
 
11.14. É facultado ao Pregoeiro solicitar esclarecimentos, efetuar diligências ou adotar 
quaisquer outras providências tendentes a confirmar a capacidade técnica e/ou 
administrativa e/ou a habilitação das Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusão 
de documento/informação que originariamente deveria constar da 
proposta/documentação. 

 
11.15. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, nos termos do 
art. 26, § 3º, do Decreto nº. 5.450/2005.  
 
11.16. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado 
e, também, devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e 
documentos. 
 
11.16.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 
registrados em cartório de títulos e documentos. 
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11.17. Se a proposta não for aceitável, se a Licitante não atender às exigências de 
habilitação, ou, ainda, se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta 
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este Edital. 
 
11.18. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante que 
apresentar o menor preço classificado para o objeto licitado e cumprir todos os 
requisitos de habilitação será declarada vencedora. 
 
12. DO RECURSO 
 
12.1. Após a habilitação, o Sistema informará às Licitantes, de forma automática, a 
abertura do prazo de intenção de recurso. 
 
12.1.1. Encerrada a fase de habilitação, qualquer Licitante participante de qualquer um 
dos itens licitados poderá, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma 
motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 
12.1.2.  Caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente sobre a admissibilidade da intenção 
de recurso. Em sendo admitida, será concedido à Licitante o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentar as suas razões de recurso, ficando as demais Licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

 
12.1.3. Se o Pregoeiro tiver julgado a intenção de recurso como procedente, o Sistema 
solicitará os prazos limites para registro da razão de recurso, contrarrazão e decisão. 
 
12.1.4. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor 
proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da Sessão prevista no 
item 11.5, alínea “b”. 

 
12.1.5. O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, 
reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Presidente do 
CREA-SC, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo. 

 
12.1.6. Os recursos admitidos serão processados de acordo com o previsto no Decreto 
n.º 5.450/2005 combinado, subsidiariamente, com o art. 109 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
12.2. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
12.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
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12.4. O início da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-á sempre em 
dias úteis. 

 
12.5. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será 
conhecido. A intenção de recurso deverá ser registrada, pela Licitante, exclusivamente 
por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema. 

 
12.6.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, será 
o resultado da Licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de 
adjudicação e homologação. 
 
12.7. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do item 12.1 acima, importará a decadência desse direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto deste certame à(s) Licitante(s) declarada(s) 
vencedora(s), submetendo-o à homologação pela autoridade competente do CREA-SC. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada, automaticamente pelo Sistema, Ata 
circunstanciada, com o registro das Licitantes participantes, das propostas 
apresentadas, da ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação e 
dos recursos interpostos, além de outros registros pertinentes. 
 
13.1.1. A Ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o 
encerramento da Sessão Pública. 
 
13.2. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 
 
13.3. A eficácia constitutiva da adjudicação decorrerá do ato de homologação desta 
Licitação. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do CREA-SC. 
 
13.4. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à Licitante vencedora. 
 
14. DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1. As obrigações desta Licitação a serem firmadas entre o CREA-SC e a Licitante 
Contratada, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições 
estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato constante do Anexo II e na legislação 
vigente. 
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14.2. Após a homologação do processo, o CREA-SC convocará formalmente a 
Proponente Adjudicatária para assinar o Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da convocação. 
 
14.2.1. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual 
período, quando solicitado pela Proponente Adjudicatária durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pelo CREA-
SC. 
 
14.3. Na assinatura do Contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Proponente 
Adjudicatária durante a vigência do Contrato. 
 
14.4. O CREA-SC poderá, quando a Proponente Adjudicatária não fizer a comprovação 
referida no item 14.3 acima ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o 
Contrato no prazo e condições estabelecidas por este Edital, convocar as Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos 
habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas 
em Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 
 
14.5. A recusa injustificada da Proponente Adjudicatária em assinar o Contrato e/ou a 
não comprovação referida no item 14.3 acima, dentro dos prazos e condições 
estabelecidas por este Edital, caracteriza o descumprimento total das obrigações 
assumidas, e sujeita a Proponente Adjudicatária, com fundamento no artigo 7º, da Lei 
n.º 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, ao impedimento de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento do 
Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Santa Catarina – CREA-SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 
prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de 
multa de 30% (trinta por cento) sobre o preço global da sua proposta, tida como 
vencedora da Licitação. 
  
14.6. Para a assinatura do Contrato, a Proponente Adjudicatária deverá adotar os 
seguintes procedimentos:  
 
a) Enviar Representante Legal ao Departamento de Administração do CREA-SC, na 
Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-001, onde 
este deverá assinar as vias do Contrato e todos os documentos que dele fizerem parte 
integrante;  
 
b) No caso de retirada/remessa do Contrato para assinatura, quando se tratar de 
empresa de outra cidade que não as da Grande Florianópolis, o Contrato e toda a 
documentação deverão ser devolvidos, devidamente assinados, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da retirada ou da data do Aviso de Recebimento (A.R.). 
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14.7. O inteiro teor do Contrato a ser oportunamente firmado encontra-se definido na 
Minuta Contratual constante do Anexo II deste Edital. 
 
14.7.1. Poderá ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela Proponente Adjudicatária em sua proposta, desde que seja pertinente 
e compatível com os termos deste Edital. 
 
14.8. Farão parte do Contrato, independentemente de transcrição, todas as condições 
constantes do presente Edital e seus Anexos e a proposta apresentada pela Proponente 
Adjudicatária. 
 
14.9. Quando da contratação, e como condição para tanto, a Proponente Adjudicatária 
do certame, se não registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de Santa Catarina – CREA-SC, deverá providenciar o seu visto/registro para 
execução (o qual se fizer necessário) perante o CREA-SC. 

 
14.10. Quando da contratação, e como condição para tanto, a Proponente Adjudicatária 
do certame deverá possuir em seus quadros, qualquer que seja o vínculo, pelo menos 01 
(um) técnico com certificação dos equipamentos propostos. 

 
14.11. O prazo de vigência do Contrato será de, no mínimo, 16 (dezesseis) meses, 
contados da data da sua assinatura, a depender do prazo de garantia ofertado pela 
Proponente Adjudicatária.  

 
14.12. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse do CREA-SC, e com a apresentação das devidas justificativas. 

 
14.13. A Contratada não poderá subcontratar o fornecimento principal do equipamento 
e sistema objeto deste Edital; sendo-lhe, porém, permitido subcontratar os serviços 
acessórios/auxiliares de instalação, manutenção/assistência técnica e treinamento, que 
representam parcela de menor relevância da contratação, desde que mediante prévia 
anuência do CREA-SC, continuando a Contratada a responder direta e exclusivamente 
pela fiel observância das obrigações contratuais. 

 
14.13.1. Os serviços de assistência técnica (atualização, manutenção preventiva e 
corretiva) na Central Privada de Comutação Telefônica e Solução de Contact Center 
ofertada, objeto deste Termo, deverão ser prestados pela própria Contratada ou por 
empresa credenciada técnica indicada pela mesma. 
 
14.13.2. As regras relativas à subcontratação encontram-se disciplinadas na Minuta 
Contratual (Anexo II) e no Termo de Referência (Anexo I), ora anexados. 
 
14.14. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis. 
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14.15. A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a 
rescisão do Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, bem como na 
Minuta de Contrato constante do Anexo II deste Edital. 

 
14.16. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada, gerida e 
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 66 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, pelas 
Gerências dos Departamentos de Atendimento e de Administração do CREA-SC, 
nomeadas por Portaria da Presidência do CREA-SC, ou por preposto(s) por esta(s) 
expressamente indicado(s) e autorizado(s) pela Presidência, às quais caberá fiscalizar o 
objeto do Contrato e realizar a sua gestão, na qualidade de Fiscais do Contratante para a 
presente contratação. 
 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
15.1. O pagamento processar-se-á em conformidade com a Minuta Contratual (Anexo 
II) e com o Termo de Referência (Anexo I), ora anexados.  
 
16. DAS SANÇÕES 
 
16.1. A Licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no Sicaf e no Cadastro de 
Fornecedores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – 
CREA-SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a 
ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% (trinta por 
cento) sobre o preço global da sua proposta e demais cominações legais, nos seguintes 
casos:  
 
16.1.1. cometer fraude fiscal; 
 
16.1.2. apresentar documento falso; 
 
16.1.3. fizer declaração falsa; 
 
16.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
 
16.1.5. não assinar o Contrato no prazo estabelecido;               
 
16.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
 
16.1.7. não mantiver a proposta; 

 
16.1.8. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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16.1.9. falhar ou fraudar na execução do Contrato. 
 
16.2. Para os fins do item 16.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 
 
16.3. As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na 
Minuta Contratual (Anexo II) e no Termo de Referência (Anexo I), ora anexados, bem 
como no item 14.5 deste Edital.  

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação, objeto desta Licitação, correrão 
à conta do Elemento de Despesa de n.º 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – Máquinas e 
Equipamentos. 
 
18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crea-sc.org.br, até as 17:00 horas do último dia do prazo, no horário oficial de 
Brasília/DF. 
 
18.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
18.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada e publicada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
 
18.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o 
endereço eletrônico licitacao@crea-sc.org.br, até as 17:00 horas do último dia do prazo, 
no horário oficial de Brasília/DF.  
 
18.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
encaminhadas via e-mail às pessoas autoras e disponibilizadas no Sistema Eletrônico 
para os interessados. 

 
18.6. Serão consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados como sendo 
do seu recebimento no CREA-SC.  
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1. Este Edital estará à disposição dos interessados nos locais indicados no 
preâmbulo. 
 
19.2.  Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a Sessão Pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de 
tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
19.3.  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à Sessão Pública do Pregão constarão de Ata divulgada no 
Sistema Eletrônico.  
 
19.4. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora, 
farão parte integrante do Contrato independentemente de transcrição. 
 
19.5. Ao Presidente do CREA-SC compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente e em face de razões de 
interesse público, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
19.5.1. A anulação do Pregão induz à do Contrato. 
 
19.5.2. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito da Contratada de boa-fé de ser ressarcida 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 
 
19.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior competente, em qualquer fase 
da Licitação: 
 
19.6.1.  a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 
ter sido apresentados para fins de classificação e/ou habilitação; 
 
19.6.2. solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas e/ou julgar 
necessário para a eficiente elucidação de eventuais questionamentos; 

 
19.6.3.  dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que bem 
indiquem a intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos 
licitatórios; 

 
19.6.4.  relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins 
de habilitação e classificação da Proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da Licitação; 
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19.6.5.  convocar Licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas; 

 
19.6.6.  desclassificar as propostas que não atenderem às exigências contidas neste 
Edital. 
 
19.7. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
19.8. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 
 
19.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos 
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e/ou cópias autenticadas 
em papel. 
 
19.10. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
 
19.11. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 
 
19.12. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o CREA-SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
19.13. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. 

 
19.14. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito 
pelo Pregoeiro. 

 
19.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em sentido 
contrário. 
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19.16. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

 
19.17. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
19.18. Este Edital subordina-se às Leis n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de 
junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, aos Decretos n.º 5.450, de 31 
de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, bem como às demais normas 
aplicáveis ao objeto deste certame.  

 
19.19. A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à 
contratação da Licitante vencedora para o fornecimento do objeto licitado. O 
compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o ajuste do respectivo 
Instrumento Contratual. 

 
19.20. A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os 
acréscimos determinados pelo CREA-SC de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
adjudicado, na forma do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
19.21. O pedido de vista dos autos do processo eletrônico ao qual corresponde esta 
Licitação deverá ser solicitado via e-mail, exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crea-sc.org.br, e a liberação de acesso se fará via e-mail para o solicitante. 

 
19.22.  A apresentação da proposta de Licitação fará prova de que a Licitante: 

 
19.22.1. Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus 
Anexos, que os comparou entre si e obteve do CREA-SC as informações necessárias, 
antes de apresentá-la; 

 
19.22.2. Conhece todas as especificações e condições para o fornecimento do 
objeto;  
 
19.22.3. Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de 
uma proposta totalmente satisfatória.  
 
19.23. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com as 
Licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico. 
 
19.24. Face à natureza de entidade autárquica federal do CREA-SC, a Justiça Federal, 
Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis, é o foro 
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competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 
 
19.25. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 
19.25.1. Anexo I - Termo de Referência; 

 
19.25.2. Anexo II – Minuta do Contrato; 

 
19.25.3. Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 

 
19.25.4. Anexo IV – Modelo de Declaração. 

 
 

Florianópolis/SC, 29 de novembro de 2013. 
 
 
 

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER 
Presidente do CREA-SC 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Aquisição de Central Privada de Comutação Telefônica com Solução de Contact 
Center 

 

A 

OBJETO 
Aquisição, instalação, treinamento e manutenção de uma Central Telefônica 
Híbrida Digital com a Solução de Contact Center e 30 (trinta) telefones IPs, 
atendendo às Normas da Anatel, configurada com 30 Troncos Digitais, 08 
Troncos Analógicos, 140 Ramais Analógicos e 30 Ramais IP. 
 
CATMAT: 150684. 

 

B 

META FÍSICA 
Aquisição, instalação, treinamento e manutenção de uma Central Telefônica 
Híbrida Digital com a Solução de Contact Center e 30 (trinta) telefones IPs 
de acordo com as especificações deste Termo de Referência. 

 

C 

JUSTIFICATIVA 
Trata-se de processo licitatório para aquisição, instalação, treinamento e 
manutenção de uma Central Telefônica Híbrida Digital com a Solução de 
Contact Center e 30 (trinta) telefones IPs. A necessidade de tal contratação 
justifica-se por si só, uma vez que tais objetos e serviços são de vital e 
uníssona importância e necessidade para o funcionamento administrativo 
do CREA-SC e para o desenvolvimento das atividades finalísticas 
relacionadas ao atendimento, e, sabendo que a atual central telefônica do 
CREA-SC já não comporta mais a disponibilidade atual de ramais (tanto em 
tecnologia quanto em quantidade) e que pela falta de relatórios específicos 
não existe um bom gerenciamento dos atendimentos realizados via setor de 
Teleatendimento. 

 

D 

REGIME DE EXECUÇÃO 
EMPREITADA:                       ( x ) Fornecimento Integral 
                                                  (    ) Fornecimento Parcelado 
                                       
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:  ( x ) Global                       (   ) Por Item 

 

E 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à 
conto Elemento de Despesa Orçamentária n° 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – 
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Máquinas e Equipamentos. 
 

F 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – 
Florianópolis/SC. 

 

G 
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
Departamento de Administração e Departamento de Atendimento do 
CREA-SC. 

 

H 
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 
Departamentos de Administração e de Atendimento – Gerentes dos 
Departamentos de Administração e de Atendimento do CREA-SC. 
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1. DO OBJETO 

 
1.1. Aquisição, instalação, treinamento e manutenção de uma Central Telefônica 
Híbrida Digital com a Solução de Contact Center e 30 (trinta) telefones IPs, atendendo 
às Normas da Anatel, configurada com 30 Troncos Digitais, 08 Troncos Analógicos, 140 
Ramais Analógicos e 30 Ramais IP, podendo ser ampliada conforme especificações 
deste Termo de Referência, a ser instalada nas dependências da Sede do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, em 
Florianópolis/SC, com endereço na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, bairro Itacorubi, 
CEP: 88.034-001, Florianópolis/SC. 

 
1.2. A Contratada será responsável pelo fornecimento de todo o material, 
equipamentos, acessórios, e infraestrutura, bem como pela mão-de-obra, necessários ao 
fornecimento, instalação e funcionamento da Central Telefônica e demais itens objetos 
deste Termo de Referência, incluindo o treinamento e a manutenção. Neste sentido, será 
responsabilidade da Contratada todo o fornecimento e serviços indispensáveis ao 
transporte, entrega, instalação, testes e colocação em correto e perfeito funcionamento 
da Central Telefônica e demais itens objetos deste Termo de Referência, inclusive em se 
tratando de serviços de cabeamento, alvenaria, distribuição de energia, e etc., de modo 
que o objeto deve ser entregue devidamente pronto e acabado ao CREA-SC, ficando sob 
responsabilidade da Contratada, e às expensas desta, tudo o quanto for necessário para 
tanto. 

 
1.3. O prazo máximo de entrega, instalação, testes e colocação em correto e perfeito 
funcionamento, da Central Telefônica, Solução de Contact Center, telefones IPs e 
demais itens objetos deste Termo de Referência, deverá ser de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da assinatura do Contrato. 

 
1.4. A instalação dos equipamentos e demais atos necessários deverão observar as 
exigências da concessionária, conforme normas vigentes aplicáveis. 

 
1.5. A entrega e instalação deverão ocorrer no endereço e local especificados no item 
1.1 deste Termo de Referência. 

 
1.6. A Contratada deverá fornecer 01 (uma) via da documentação necessária à 
manutenção e operação da Central Privada de Comutação Telefônica - CPA-T ofertada, 
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bem como de todo o seu sistema. Toda documentação técnica deverá ser redigida em 
português ou inglês, porém os manuais de operação do usuário deverão ser redigidos 
em português. 

 
1.7. A Contratada deverá fornecer, ainda, os seguintes documentos: 

1.7.1. Documentação de operação e manutenção, que contenha as especificações físicas 
(dimensões e peso), descrição funcional de comandos e alarmes, procedimentos de 
inicialização do sistema. 

1.7.2. Documentação do projeto que contenha as condições de alimentação elétrica e 
ambientais de funcionamento. 

 
2. DAS JUSTIFICATIVAS 

 
2.1. Trata-se de processo licitatório para aquisição, instalação, treinamento e 
manutenção de uma Central Telefônica Híbrida Digital com a Solução de Contact 
Center e 30 (trinta) telefones IPs. A necessidade de tal contratação justifica-se por si só, 
uma vez que tais objetos e serviços são de vital e uníssona importância e necessidade 
para o funcionamento administrativo do CREA-SC e para o desenvolvimento das 
atividades finalísticas relacionadas ao atendimento, e, sabendo que a atual central 
telefônica do CREA-SC já não comporta mais a disponibilidade atual de ramais (tanto 
em tecnologia quanto em quantidade) e que pela falta de relatórios específicos não 
existe um bom gerenciamento dos atendimentos realizados via setor de 
Teleatendimento. 

 
2.2. O presente Termo de Referência decorreu de ampla pesquisa de mercado e 
estabelece especificações usuais de mercado, não ofendendo o princípio da igualdade, 
permitindo assim, a participação ampla dos fornecedores de mercado. Nenhum dos 
requisitos estabelecidos no Termo impede a participação de concorrentes, pois em 
nenhum deles está incluído características restritivas e/ou direcionadoras. 

 

2.3. A necessidade de aquisição da solução de um único fornecedor, em fornecimento 
global, está balizada em manter a interoperabilidade entre os objetos propostos, 
garantindo o seu correto e perfeito funcionamento, procurando evitar, também, a 
renúncia por parte dos contratados a responsabilidades de manutenção e garantia. 
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Apesar de se constituir em diversos itens, o objeto como um todo representa um 
Sistema de Solução de Comunicação e de Contact Center, sendo indispensável a correta 
e perfeita harmonia de seu funcionamento e interligação. Ademais, a contratação global 
busca uma economia de escala na contratação, ao passo em que atende às regras de 
mercado, pois a pesquisa realizada demonstrou que o mercado oferece a oferta em 
conjunto de todos os itens, sendo que a aquisição em lotes resultaria em um dispêndio 
maior de recursos, pelo incremento das atividades de compatibilização, gestão e 
fiscalização dos objetos e contratos. 

 
2.4. As normas exigidas no item 3.2 deste Termo de Referência garantem ao CREA-
SC a aquisição e uso dos equipamentos de telecomunicações atualizados, que estão de 
acordo com os padrões mínimos de qualidade e de segurança, além das funcionalidades 
técnicas regulamentadas.  

 
3. DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
3.1. Aplicam-se à presente contratação os ditames contidos na Lei n.º 8.666/93, na Lei 
n.º 10.520/02, no Decreto n.º 5.450/05, no Decreto n.º 3.555/00 e demais legislação 
aplicável. 

 
3.2. Todos os equipamentos e serviços associados à Central Telefônica devem estar 
de acordo com as normas obtidas pela ISO (International Standart Organization), ETSI 
(European Telecommunications Standard Institute), ITU (International 
Telecommunication Union), MINICOM (Ministério das Comunicações) e ANATEL 
(Agência Nacional de Telecomunicações). 

  
4. DA VISTORIA 

 
4.1. A vistoria prévia das condições e da infraestrutura existentes no local da 
instalação do objeto deste Termo (em especial para levantamento de informações acerca 
da rede primária e secundária, sistema de aterramento, distribuidores gerais, 
distribuidores intermediários e cabo telefônico de entrada, bem como, da sala do 
equipamento) não é obrigatória, ainda que recomendada, sendo de responsabilidade da 
futura Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 
referida verificação. 
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4.2. A Licitante deverá apresentar, como condição de habilitação, declaração de que 
recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações, em 
especial acerca das condições locais, para o cumprimento das obrigações objeto deste 
Termo, considerando as mesmas satisfatórias e corretas para serem executadas dentro 
do prazo previsto, assumindo integral responsabilidade pela ocorrência de eventuais 
prejuízos em virtude da sua omissão nas referidas verificações, sendo que não poderá 
alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da licitação para 
solicitar qualquer alteração, em especial do valor, do Contrato que vier a celebrar caso 
seja declarada vencedora. 

 
4.3. As Licitantes que tiverem interesse em vistoriar previamente o local da instalação 
do objeto deste Termo poderão agendar a visita através do(s) telefone(s) 3331-2060 ou 
3331-2084, com o(s) colaborador(es) Dayse de C. Vidal ou Daniel G. Tavares.  

 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
5.1. A comunicação deve obedecer ao disposto na Norma ABNT-NBR 13083 – 
Centrais Privadas de Comutação Telefônica, no que diz respeito às características 
funcionais básicas e às características técnico-operacionais da -CPA-T. 

 
5.2. Configuração: 

 
5.2.1. A configuração da central telefônica exigida é considerada mínima e deve ser 
atendida na íntegra, observando a capacidade final para ampliação futura pelo simples 
acréscimo ou troca de cartões em slots já planejados, não sendo admitidas ampliações 
baseadas na substituição do equipamento cotado por outros de maior porte, nem o 
fornecimento de bastidores adicionais ou módulos externos complementares aos 
modelos propostos. 

 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2013 – CREA-SC                                                                                 Página 38 de 113 
 

 

Item Quantidade 

Capacidade Inicial - Troncos Digitais (E1) 
30  

 

Capacidade Inicial - Troncos Analógicos 
08 

 

Capacidade Inicial - Ramais Analógicos 
140 

 

Capacidade Inicial - Ramais IP 
30 

 

Aparelho Telefônico IP 
30 

 

Console (mesa) da Operadora 
01 

 

Modem externo p/ telemanutenção 
01 

 

Sistema de Gerenciamento e Manutenção 
01 

 

Posições de Atendimento (PA´s) - (Agente) 
08 

 

Posições de Supervisora 
02 

 

Software de Tarifação 
01 

 

Canais de Gravações Simultâneos 
08 

 

Canais de Unidade de Resposta Audível (URA) 
04 

 

Capacidade Final - Troncos Digitais (E1) 
60 

 

Capacidade Final - Troncos Analógicos 16 

Capacidade Final - Ramais Analógicos 192 

Capacidade Final - Ramais Digitais 16 

Capacidade Final - Ramais IP 180 

Rack 01 

 
5.3. Conectividade: 
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5.3.1. A central telefônica deverá ter tecnologia, quando solicitado, para atender os itens 
especificados nas capacidades inicial e final e ainda suportar as seguintes interfaces de 
conexão: 

5.3.1.1. Rede Pública: 

5.3.1.1.1. Troncos analógicos bidirecionais. 

5.3.1.1.2. Troncos Digitais através de feixes digitais E1. 

5.3.1.1.3. Os troncos digitais deverão estar em conformidade com os padrões 
definidos pelas práticas da Telebrás/ANATEL, permitindo compatibilidade plena entre 
a operadora e o sistema ofertado.  

5.3.1.2. Redes Privativas: 

5.3.1.2.1. Interface ”Fast Ethernet” ou “Ethernet” e protocolo TCP/IP. 

5.3.1.2.2. Voz sobre IP. 

5.3.1.3. Terminais: 

5.3.1.3.1. A Central Telefônica deve suportar: 

5.3.1.3.1.1. Telefones analógicos. 

5.3.1.3.1.2. Telefones digitais. 

5.3.1.3.1.3. Telefones IP. 

5.3.1.3.1.4. Softfones. 

5.3.1.3.1.5. Dect. 

  
5.4. CENTRAL PABX: 

 
5.4.1. Características: 
 
5.4.1.1. Central Telefônica deve obedecer o que estabelece as normas vigentes no que 
diz respeito às características funcionais básicas, às características técnico-operacionais e 
os demais normativos citados no texto que se segue, no que for aplicável. 

5.4.1.2. Todos os equipamentos (hardware) e programas (software) devem ser novos e 
sem uso. Eles devem ser fornecidos com o “release” mais atual. 
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5.4.1.3. A Central Telefônica deve possuir Certificado de Homologação junto à 
ANATEL.  

5.4.1.4. A Central Telefônica deve empregar tecnologia digital e IP. 

5.4.1.5. A Central Telefônica deve assegurar a acessibilidade plena. 

5.4.1.6. Possuir uma interface Fast Ethernet à 100Mbps para conexão do equipamento a 
uma LAN via protocolo TCP/IP, permitindo o gerenciamento, configuração e operação 
da central de qualquer ponto desta rede. 

5.4.1.7. A Central Telefônica deve permitir a comutação na comunicação de voz e 
dados, com a interligação entre os recursos computacionais existentes na área de 
informática e as conexões com as redes públicas de comunicações de voz e dados. 

5.4.1.8. A Central Telefônica deve permitir que a sua configuração seja realizada 
através de uma interface gráfica. 

5.4.1.9. O sistema deve permitir o acesso remoto via linha discada ou conexão IP, que 
permita realizar programações, diagnósticos, manutenções e atualizações de software. 
No caso de linha discada, o modem para realização deste serviço deverá ser padrão V90 
à 56Kbps e deve estar incluído no fornecimento assim como o software necessário para 
tal. 

5.4.1.10. O sistema deve possuir memória de massa em Memory Card ou Hard Disk 
para recarga automática dos programas e dados quando necessário ou deverá possuir 
backup dos dados de memória em memória não volátil, para recarga automática do 
sistema quando necessário. 
 
5.4.1.11.  O plano de numeração dos ramais deve ser fechado, composto por, pelo 
menos, 08 (oito) dígitos.  

5.4.1.12.  A Central Telefônica deve possibilitar toques distintos e instantâneos nas 
chamadas internas ou externas para os ramais.   

5.4.1.13.  A Central Telefônica deve ter capacidade de processamento mínimo de 32 Bits, 
ou seja, a Unidade Central de Processamento (CPU) ou PABX deve possuir processador 
de 32 Bits ou superior.  

5.4.1.14.  A Central Telefônica deve possuir um sistema de armazenamento de dados, 
para que, em caso de falta de energia, os dados referentes às ligações realizadas não 
sejam perdidos.  

5.4.1.15.  O sistema proposto deve possuir Gateway de VoIP integrado.  
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5.4.1.16.   O sistema de telefonia IP deve suportar, no mínimo, algum dos Codecs G.711, 
G.722, G.723.1 e/ou G.729 A/B, além do protocolo SIP. 

5.4.1.17.  O sistema proposto deve possuir mecanismos de supressão de silêncio, de 
modo a otimizar a banda de transmissão de voz.  

5.4.1.18.  Deve suportar a classificação de pacotes (QoS) baseada no padrão DiffServ.  

5.4.1.19.  A solução ofertada deve possuir processadores dedicados do tipo DSP 
(processador de sinais digitais) para codificação da voz, matriz de comutação, filtros e 
divulgação de mensagens. Não será permitido o fornecimento de solução com 
processamento compartilhado para atendimento destas funcionalidades.  

5.4.1.20.  A comunicação VoIP entre a plataforma e seus dispositivos poderá utilizar-se 
do protocolo TLS (Transport Layer Security), como forma de tornar confidencial suas 
comunicações. Neste cenário tanto a plataforma quanto os dispositivos VoIP ofertados 
deverão possuir suporte a instalação de certificados digitais.  

5.4.1.21.  A solução VoIP deve utilizar o protocolo SIP, atendendo no mínimo às 
seguintes RFCs, na Central Telefônica e/ou, quando aplicável, nos telefones IP: 

5.4.1.21.1. RFC 2327 - SIP SDP; 

5.4.1.21.2. RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the 
IPv4 and IPv6 Headers; 

5.4.1.21.3. RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services; 

5.4.1.21.4. RFC 2597 - Assured Forwarding PHB Group; 

5.4.1.21.5. RFC 2617 - HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication; 

5.4.1.21.6. RFC 2833 - Transporte de DTMF no RTP; 

5.4.1.21.7. RFC 3261 - Protocolo SIP; 

5.4.1.21.8. RFC 3264 - An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol 
(SDP); 

5.4.1.21.9. RFC 3550 - RTP / RTCP; 
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5.4.1.21.10. RFC 3551 - Complemento RTP. 

5.4.2. Facilidades: 

5.4.2.1. A Central Telefônica deve ser fornecida com as facilidades descritas abaixo: 
5.4.2.1.1. Permitir a configuração de troncos e ramais do sistema, bem como modificação 
na numeração dos ramais do mesmo tipo de mídia sem alteração física no DG e sem a 
necessidade da paralisação dos serviços. 

5.4.2.1.2. Permitir configuração do “tempo de flash”, permitindo a utilização de 
aparelhos analógicos (MF) existentes. 

5.4.2.1.3. Possuir sistema de música em espera, integrado ao sistema ou externo, por 
meio de saídas/entradas de áudio. 

5.4.2.1.4. Deverá possuir a facilidade de estabelecer um controle de tempo de duração 
nas chamadas saintes, permitindo selecionar a ação desejada após ultrapassar o limite 
cadastrado. 

5.4.2.1.5. Atendimento Digital - Possuir atendimento digital (recepcionista digital) com 
Menu de Atendimento para encaminhamento das ligações entrantes de forma 
automática sem a intervenção da telefonista. Este sistema deve possuir 12 (doze) canais 
de voz simultâneos para chamadas entrantes, permitindo definir pelo menos, 5 (cinco) 
opções no menu de atendimento, podendo também suportar (a futuro) sub-menus. A 
seleção destas mensagens deverá ser feita pela interface de configuração do sistema. 
Será de responsabilidade da Contratada a instalação, a programação e a gravação de 
voz.  

5.4.2.1.6.  O sistema deve possuir aplicação para diagnóstico de falhas e alarmes. 

5.4.2.1.7. O sistema deve possuir restrição de acesso às áreas de programação. Porém, o 
CREA-SC deve ter total acesso a todas as configurações independentes dos níveis de 
configuração. Para isto, ao final da instalação, devem ser fornecidas todos os usuários e 
senhas de todos os níveis de configurações de todos os equipamentos ofertados. 

5.4.2.1.8. O sistema deve permitir que ramais operem no modo geminado (“Twin”) com 
o ramal principal do usuário. Quando chegar uma ligação para este ramal principal, 
tanto o telefone do ramal principal quanto outro ramal (mínimo de cinco ramais) 
tocarão simultaneamente, capturando a ligação aquele que primeiro realizar o 
atendimento. 

 
5.5. CONSOLE DE OPERADORA: 

5.5.1. Características: 
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5.5.1.1. A Contratada deve fornecer e instalar um Console de Operadora, baseado 
em porta analógica, digital ou IP para prover o áudio o qual deve ser compatível com a 
seguinte configuração mínima de microcomputador, a ser fornecido pelo CREA-SC:  

5.5.1.2. No mínimo deve possuir processador Pentium D3000 MHz, HD de 80 GB, 
fonte de alimentação para 110/220 V, monitor colorido SVGA, sistema operacional 
Windows XP 32 bits, 1 GB de memória RAM. 

5.5.1.3.  A configuração mínima do microcomputador acima apresentada deverá 
atender a todas as funcionalidades e configurações da CENTRAL em sua capacidade 
final. 

5.5.1.4. O Console (mesa) da Operadora deve vir equipado com fone de cabeça 
tipo leve “headset” com microfone e ajuste do volume de recepção e teclado. 

5.5.1.5. Possuir interface gráfica amigável que permita o controle visual dos 
seguintes estados: terminal discando, bloqueado, terminal programando, terminal em 
conversação, terminal em repouso, terminal ocupado, terminal chamando, terminal 
inativo, chamada entrante, chamada sainte, chamada estacionada. 

5.5.2. Facilidades: 

5.5.2.1. Possuir software agenda para, no mínimo, 1.000 números. 

5.5.2.2. Transferência de chamadas de entrada não DDR para posição de 
operador. 

5.5.2.3. Retenção em fila para chamadas de entrada não DDR, quando não for 
possível aos operadores atendê-la imediatamente. 

5.5.2.4. Sinalização visual das chamadas, permitindo o atendimento seletivo de 
ligações internas, externas. 

5.5.2.5. Identificação dos números entrantes "chamadores" na fila da operadora. 

5.5.2.6. Transferência das Chamadas de entrada pela operadora, com ou sem 
anúncio. 

5.5.2.7. Chamadas em Espera - o ramal deve ter a opção de configuração de 
chamada em espera. Quando a operadora transferir uma chamada para um ramal e este 
estiver ocupado, o sistema emite música padrão. Assim que o ramal desocupar a 
chamada é atendida. 

5.5.2.8. Retorno Automático à Mesa - a operadora deve ser conectada 
automaticamente ao assinante externo quando o ramal não atender a chamada ou 
estiver ocupado após um intervalo de tempo programável, por ramal, contados a partir 
da transferência da ligação externa ao ramal. 
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5.5.2.9. Intercalação pela Telefonista - deve ter a possibilidade de intercalação, 
compartilhando a chamada em curso e, avisando ao ramal da urgência da chamada 
externa. Um sinal de advertência deverá ser transmitido ao circuito de conversação do 
ramal antes da operadora entrar no mesmo, a fim de advertir os interlocutores. 

5.5.2.10. Retorno de Ligação à Operadora (chamada em cadeia) - a critério da 
operadora, deve ser possível fazer com que uma ligação retorne à mesma para que seja 
reencaminhada a outro ramal. 

5.5.2.11. Seleção dos Ramais - a mesa (console) de operadora deve ser provida de 
sistema tanto para a seleção de ramais quanto para a discagem de ligações externas. 
Este sistema pode ser via teclado ou telas no computador. 

5.5.2.12. Repetição do Último Número Discado - A mesa de operadora deve estar 
preparada para efetuar chamada repetindo o último número discado. 

5.5.2.13. Serviço Noturno – As ligações entrantes para o ramal chave do PABX 
devem ser transferidas automaticamente para um ramal, um grupo de ramais ou para 
uma mensagem de, pelo menos, 1 (um) minuto a ser escolhida pela Operadora. Esta 
configuração deve ser efetuada pelo administrador no ambiente de configuração do 
sistema. 

5.5.2.14. Controle de Ligações Não Atendidas - ligações não atendidas pela 
operadora, após 20 (vinte) segundos, no mínimo, devem ser redirecionadas para um 
ramal predeterminado. 

5.6. SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO: 

5.6.1. Características: 

5.6.1.1. A Contratada deve fornecer e instalar um Sistema de Gerenciamento e 
Manutenção para a Central, com base em terminal microcomputador, incluindo o 
software necessário para seu perfeito funcionamento. 

5.6.1.2. Este poderá ser integrado no microcomputador do Console da Operadora. 

5.6.1.3. Este poderá ser instalado em qualquer microcomputador da rede (mesma 
rede em que será instalada a Central Telefônica). A especificação mínima deste 
microcomputador deverá ser a mesma citada no subitem 5.5.1.1 deste Termo de 
Referência. 

5.6.1.4. O Sistema de Gerenciamento e Manutenção deve permitir, pelo menos, as 
seguintes funções: 

5.6.1.4.1. Configuração das facilidades de ramais. 

5.6.1.4.2. Configuração de Ramais (Permissões e Bloqueios). 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2013 – CREA-SC                                                                                 Página 45 de 113 
 

 

5.6.1.4.3. Cadastramento de senhas e contas. 

5.6.1.4.4. Efetuar programações de grupos de ramais, bloqueios e música de espera. 

5.6.1.4.5. Bloqueio de chamadas à cobrar, interurbanas e DDI. 

5.6.1.4.6. Deve ser possível verificar, ativar ou desativar a função Chefe-Secretária 
para, pelo menos, dois ramais e ainda cadastrar os números com acesso direto ao chefe 
sem passar pela secretária.  

5.6.1.4.7. Sistema de login e senha para acesso ao ambiente de configuração do 
administrador. 

5.7. RAMAIS: 

5.7.1. Facilidades: 

5.7.1.1. Bloqueios - permitir o bloqueio de ligações saintes, configurado por ramal 
de forma a bloquear ligações do tipo DDD, DDI.  Permitir também o bloqueio de 
ligações entrantes a cobrar (DDC). 

5.7.1.2. Busca em Grupo - possibilidade de agrupar ramais, de tal forma, que o acesso a 
esse grupo possa ser feito através de um único número ou prefixo. 

5.7.1.3. Cadeado Eletrônico - permitir ao usuário de um ramal bloqueá-lo para efetuar 
chamadas externas, sendo permitido efetuar apenas chamadas internas (para ramal). 

5.7.1.4. Captura de Chamadas - permitir aos ramais dos sistemas capturar as chamadas 
(internas/externas) dirigidas ao seu grupo, ramais (específico ou qualquer), ou de 
outros grupos. 

5.7.1.5. Código de autorização – permitir ao usuário utilizar qualquer ramal do sistema, 
mesmo que este esteja bloqueado, utilizando seu código pessoal (conta e senha), o qual 
poderá ser constituído de no mínimo 02 (dois) e no máximo 16 (dezesseis) dígitos. 

5.7.1.6. Conferência Interna/Externa - permitir a conversação de, no mínimo, 04 
(quatro) grupos com, pelo menos, 05 (cinco) participantes. 

5.7.1.7. Consulta Normal/Interna/Externa - permitir durante uma conversação, o ramal 
poderá efetuar consulta a outro ramal ou número externo sem que seja desfeita a 
ligação. 

5.7.1.8. Desvio de Chamadas Interna/Externa - possibilidade de transferir 
automaticamente as chamadas destinadas a ramais em caso de ocupado ou não 
atendimento (imediata ou temporizada) para ramais, grupos, correio de voz, telefonista, 
etc. 
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5.7.1.9. Discagem Abreviada – com, pelo menos, 02 (dois) dígitos, de modo que todos os 
ramais possam efetuar chamadas locais, nacionais ou internacionais, conforme sua 
categoria. 

5.7.1.10. Formação de Grupo - permitir que os ramais possam ser agrupados de tal 
forma que tenhamos, no mínimo, 30 (trinta) grupos, e que o acesso a esses grupos possa 
ser feito pela discagem de um único número ou prefixo, independentemente do acesso 
a cada ramal pertencente a este grupo por seus números individuais. A central 
telefônica deve permitir que o usuário grave mensagens de atendimento personalizadas 
para estes grupos de ramais. Deve ser permitida a configuração do tamanho da fila de 
espera em cada um destes grupos. 

5.7.1.11. Função Chefe-secretária – permitir a transferência de uma determinada 
chamada para o ramal da secretária, caso esta seja destinada ao ramal do chefe. Poderão 
ser configurados diversos chefes para uma ou mais secretárias, bem como diversas 
secretárias para um chefe. 

5.7.1.12. Função Estacionamento - permitir ao usuário estacionar uma chamada. 
Deve ser previsto, no mínimo, 09 (nove) posições de estacionamento. 

5.7.1.13. Hot Line – permitir ao usuário do sistema programar ramais para que 
quando forem retirados do gancho e permanecerem por um determinado tempo 
(previamente configurado) sem discar, gerem uma chamada para outro ramal ou 
telefone externo. 

5.7.1.14. Identificação do Número chamador (#A) - permitir que o sistema 
identifique o número chamador (número de A), seja ele, interno ou externo. 

5.7.1.15. Intercalação – o sistema deve permitir que o ramal possa intercalar uma 
outra ligação em curso, caso todos os ramais envolvidos estejam habilitados. 

5.7.1.16. Não Perturbe - permitir interceptar as chamadas que o usuário não deseja 
atender temporariamente. 

5.7.1.17. Pêndulo - permitir o atendimento alternado de 02 (duas) ligações 
simultâneas. Durante uma conversação, o ramal deve receber uma sinalização acústica 
“beep” informando que uma segunda chamada poderá ser atendida, deixando a 
primeira chamada em espera. 

5.7.1.18. Rechamada Automática - permitir a rechamada automática, em caso de 
ocupado e não responde para ramais internos. 

5.7.1.19. Rechamada Temporizada - permitir rechamada temporizada 
(configurável) para telefones externos no caso de ocupado. 
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5.7.1.20. Redirecionamento Automático - possibilitar o redirecionamento das 
chamadas destinadas ao seu ramal (ocupado/não atende) para qualquer ramal 
pertencente ao PABX. 

5.7.1.21. Serviço Noturno - permitir programar redirecionamento de chamadas 
dirigidas ao PABX durante à noite, sábados, domingos e feriados, para os ramais ou 
grupos que normalmente ficam habilitados para atender as chamadas. 

5.7.1.22. Siga-me - o sistema deve permitir que ligações destinadas ao ramal do 
usuário, possam ser encaminhadas para qualquer outro aparelho telefônico interno ou 
externo de forma automática. 

5.7.1.23. Sinalização Acústica - sinalização que informa ao usuário quando este 
estiver ocupado, a existência de uma segunda chamada em curso. 

5.7.1.24. Back up de configuração - o equipamento deve possuir um sistema de 
back up de configurações, onde o operador, via sistema de gerenciamento, poderá 
realizar uma cópia de segurança com a configuração em uso. 

5.7.1.25. Sonorização Interna/Externa - além de permitir a ativação de música de 
espera pré-gravada, o sistema deve possibilitar a gravação de mensagem para 
divulgação que pode ser feita pelo próprio cliente, através de Kit Multimídia.  

5.7.1.26. Transferência Automática - permitir a programação no próprio ramal da 
facilidade de transferência automática, em caso de ramal ocupado para outro ramal do 
PABX. 

5.7.1.27. Transferência Externa/Interna - permitir que todos os ramais, possam 
transferir ligações internas e externas (desde que categorizados) com ou sem consulta 
ao ramal para o qual está sendo transferida a ligação. 

5.7.1.28. Desksharing – suportar que o usuário de um ramal IP possa trocar seu 
ramal de posição, superpondo suas configurações em um ramal do mesmo tipo. Este 
procedimento é realizado pelo próprio usuário digitando um comando no ramal de 
destino. Durante a operação do novo ramal, o anterior fica sem as configurações 
anteriores.  

5.7.1.29. Função Chefe-Secretária - Permitir a transferência de uma determinada 
chamada para o ramal da secretária, caso esta seja destinada ao ramal do chefe. Deve 
ser possível cadastrar, pelo menos, 10 (dez) números internos ou externos, os quais o 
ramal chefe poderá receber diretamente, sem passar pela secretária e que todos os 
outros continuam sendo atendidos por ela. 

5.7.1.30. Categorização de ramais (perfis de acesso) em função do horário – o 
sistema deve permitir categorizar ramais em função do horário. Com isso todos os 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2013 – CREA-SC                                                                                 Página 48 de 113 
 

 

acessos do ramal passam a ser configurados conforme um horário definido pelo 
administrador do sistema. Com a criação de perfis de acesso atrelados a faixas de 
horário deve ser possível inibir, por exemplo, a geração de chamadas fora do horário de 
expediente. 

5.7.1.31. Deve ser possível criação de perfis de configuração, com a definição de 
atributos para chamadas entrantes (permissão ou bloqueio para acesso local, DDD, 
DDI) e para chamadas saintes (permissão ou bloqueio para receber chamadas externas). 

5.7.1.32.  Lista de transferências por ramal – o sistema deve permitir a 
configuração, via interface de gerenciamento da plataforma, de uma lista de 
transferência de chamadas por ramal. As chamadas não atendidas, em caso de não 
responde (NR) ou ocupado (LO) serão transferidas de acordo com a lista indicada. Se 
até o final da lista a chamada não for atendida, ela deve ser direcionada para a 
telefonista. Tal facilidade evita que uma chamada destinada a um ramal específico (e 
este possui, por exemplo, uma transferência em caso de NR ou LO para um terceiro 
ramal) se perca no PABX, evitando que a chamada fique vinculada a configuração do 
ramal que recebeu a transferência, caindo em uma caixa postal de um terceiro ramal, 
por exemplo. 

5.8. SISTEMA DE TARIFAÇÃO E ANÁLISE DE BILHETAGEM WEB: 

5.8.1. Características: 

5.8.1.1. A Contratada deve fornecer juntamente com a Central Privada de 
Comutação Telefônica CPCT CPA-T ofertada, 01 (um) Sistema de Tarifação e Análise de 
Bilhetagem automática via WEB, o qual deve utilizar microcomputador PC, 
proporcionando facilidade de operação por pessoas com formação básica em 
microinformática e flexibilidade de manuseio dos arquivos de dados, sendo estes 
preferencialmente passíveis de conversão para processamento via editores de texto 
e/ou planilhas de cálculo mais conhecidas dos usuários. 

5.8.1.2. O CREA-SC será responsável pelo fornecimento do microcomputador PC 
para o acesso ao sistema de tarifação e análise de bilhetagem. A Contratada deve 
fornecer o servidor de banco de dados (bem como o banco de dados), caso seja 
necessário, para o funcionamento do sistema de tarifação.  

5.8.2. Facilidades: 

5.8.2.1. O Sistema de Tarifação e Análise de Bilhetagem deve possuir interface 
WEB para a realização de cadastros e relatórios; 

5.8.2.2. O Sistema de Tarifação e Análise de Bilhetagem, via WEB, deve permitir 
monitoração de custos em todos os níveis, através de relatórios gerenciais a serem 
disponibilizados; 
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5.8.2.3. Os relatórios a serem disponibilizados pelo Sistema de Tarifação e 
Bilhetagem devem, obrigatoriamente, ser apresentados em Português e conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 

5.8.2.3.1. Chamadas Saíntes por Conta, com valor superior a determinado Custo; 

5.8.2.3.2. Totalizador de Chamadas Saíntes por Centro de Custo e Conta; 

5.8.2.3.3. Listagem de Chamadas Entrantes não atendidas por ramal; 

5.8.2.3.4.  Listagem de Chamadas Saíntes por Site Origem; 

5.8.2.3.5.  Listagem de Chamadas Saíntes por Site Destino; 

5.8.2.3.6.  Listagem de Chamadas Entrantes por Ramal; 

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

5.8.2.4.1. Número do assinante chamado em ligação urbana, DDD e DDI (quando 
houver sinalização); 

5.8.2.4.2. Número do ramal que originou a chamada; 

5.8.2.4.3. Data de início da chamada; 

5.8.2.4.4. Hora de início da chamada; 

5.8.2.4.5. Duração da chamada; 

5.8.2.4.6. Custo da chamada. 

5.8.2.5. O sistema deve efetuar a bilhetagem automática e em tempo real de todas 
as chamadas. O bilhete deve ser gravado em memória não volátil, oferecendo segurança 
e confiabilidade a seu usuário. Ocorrendo queda de energia, os dados referentes aos 
bilhetes devem ser preservados com total integridade; 

5.8.2.6. Os bilhetes gerados no sistema de bilhetagem devem estar em formato 
texto, possibilitando compatibilidade para o processo de exportação/importação 
para/de banco de dados; 

5.8.2.7. O Sistema de Tarifação e Análise de Bilhetagem, deve permitir, no 
mínimo: 

5.8.2.7.1. Atualização de tarifas e prefixos da Central Privada de Comutação 
Telefônica CPCT CPA-T pelo cliente; 

5.8.2.7.2. Aplicação de taxas nas chamadas tarifadas; 
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5.8.2.7.3. Geração de relatórios unificados de chamadas originadas (DDD, DDI, 
celular); 

5.8.2.7.4. Agendamento da emissão automática de relatórios; 

5.8.2.7.5. Emissão de relatórios em diversos formatos de arquivo, como xls, pdf e 
txt; 

5.8.2.7.6. Programar o envio de relatórios via e-mail; 

5.8.2.7.7. Relatórios mensais por ramal, conta, centro de custo, contato, número 
discado, etc. 

5.8.2.7.8. Possibilidade de criar perfis de acesso e atribuí-los a usuários; 

5.8.2.7.9. Possibilidade de cadastrar a estrutura organizacional da empresa em 
vários níveis e tirar relatórios de chamadas por nível. 

5.8.2.7.10. O sistema de incluir a atualização mensal via internet ou atualização junto 
com a manutenção preventiva constante no item 15.8 deste Termo de Referência, das 
tarifas, prefixos, localidades e novos planos praticados e publicados pelas operadoras e 
homologadas pela ANATEL.  

5.9. APARELHO TELEFÔNICO IP: 

5.9.1. A Contratada deve fornecer 30 (trinta) aparelhos telefônicos IP que permitam aos 
usuários destes dispositivos conexão à rede local (IP), para realização de ligações 
telefônicas locais, interurbanas, nacionais e internacionais via Redes IP. 

5.9.2. Os aparelhos telefônicos IP devem atender as seguintes características mínimas: 

5.9.2.1. Possuir display gráfico; 

5.9.2.2. Possuir alimentação através de fonte externa, e possuir simultaneamente, 
a possibilidade de utilização de suporte a PoE (Power Over Ethernet) padrão 802.3af; 

5.9.2.3. Permitir atualização de software via LAN; 

5.9.2.4. Suportar DHCP, SNMP; 

5.9.2.5.  Permitir Marcação DSCP dos pacotes IP; 

5.9.2.6.  Suportar codificação e compressão conforme padrão G.711, G.722 G. 723.1 
e/ou G.729; 

5.9.2.7.  Possuir 2 (duas) interfaces ethernet 10/100BaseT com conectorização RJ-
45; 

5.9.2.8. Suportar protocolo NTP; 

5.9.2.9. Possuir sistema de Viva-Voz ou Viva-Voz Full duplex; 
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5.9.2.10. Possuir função de Alta-Voz, ou seja, recepção no Viva-Voz e transmissão 
no monofone ou Viva-Voz que permite realizar e receber chamadas com o monofone no 
gancho; 

5.9.2.11. Possuir tecla de navegação para Menu; 

5.9.2.12. Possuir um mínimo de 08 (oito) teclas programáveis com leds indicativos; 

5.9.2.13. Permitir discagem por protocolo ou DTMF; 

5.9.2.14. Permitir a utilização de monofone ou headset; 

5.9.2.15. Possuir controles de volumes de recepção e transmissão para monofone, 
para Viva-Voz e headset; 

5.9.2.16. Possuir controle de volume do ring; 

5.9.2.17. Permitir configuração do tipo de ring; 

5.9.2.18. Possuir controle de volume, tom da campanhia e função Mute; 

5.9.2.19. Possuir bloqueio do microfone (tecla MUTE); 

5.9.2.20. Permitir a visualização do número de "A" no display do aparelho IP com 
as indicações do nome e o número do chamador (desde que estes números estejam 
devidamente cadastrados no sistema); 

5.9.2.21. Deve implementar mecanismos de provisionamento em massa (Mass 
Deployment). 

5.10. UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL (URA): 

5.10.1. A Contratada deve fornecer juntamente com a Central Telefônica uma Unidade 
de Resposta Audível (URA) para permitir ao CREA-SC criar menus dinâmicos para 
divulgação de mensagens de seu interesse. Deverá haver a possibilidade mínima de 
atendimento simultâneo de 04 (quatro) ligações através de entroncamento digital.  

5.10.2. A URA deverá ter agilidade na alteração dos menus de atendimento e nas 
informações prestadas de acordo com a necessidade do CREA-SC. 

5.10.3. A URA deve possuir uma interface gráfica amigável, permitindo ao CREA-SC 
executar, no mínimo, as funções abaixo: 

5.10.3.1. Modificar a árvore de menus; 

5.10.3.2. Ativar ou desativar opções; 

5.10.3.3. Modificar o horário de atendimento; 

5.10.3.4. Marcar datas de feriado e finais de semana. 
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5.10.4. O CREA-SC será responsável pelo desenvolvimento do menu de navegação da 
URA de acordo com orientação técnica a ser repassada pela Contratada. Caso haja 
necessidade de consultar base ou banco de dados, o CREA-SC será responsável também 
pelo desenvolvimento desta aplicação. 

5.10.5. Ao atender a uma ligação deverá dirigir o usuário chamador diretamente para a 
hierarquia de menus e sub-menus interativos do serviço correspondente ao número de 
acesso chamado. 

5.10.6. A URA deverá permitir a criação de menus com opção de voltar ao início ou a 
um nível anterior do menu. 

5.10.7. A URA deverá permitir a emissão de relatórios estatísticos referentes a um 
período contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

5.10.7.1. Quantidade de ligações recebidas. 

5.10.7.2. Quantidades de ligações por opção de menu (assunto). 

5.10.7.3. Tempo médio de navegação. 

5.10.8. A URA deverá apresentar mensagens síncronas, ou seja, toda mensagem deve 
ser apresentada ao usuário a partir do seu início, com exceção da música para chamadas 
em espera ou estacionadas. 

5.10.9. Deverá possuir dispositivo de manutenção remota via modem e/ou rede 
TCP/IP. 

5.10.10. A URA deverá possuir recurso “cut thru”, ou seja, quando for detectada 
uma discagem do usuário durante o diálogo, o prompt de voz será interrompido de 
imediato, e a execução desviada para o passo seguinte. 

5.10.11. A URA deve permitir que cada linha seja totalmente independente da 
outra, permitindo que cada linha execute uma aplicação diferente da outra. 

5.10.12. Não será permitido o fornecimento de URA de outro fabricante, ou seja, 
deve ser do mesmo fabricante que o da Central Privada de Comutação Telefônica 
ofertada. 

5.10.13. A Contratada deverá oferecer treinamento ao CREA-SC sobre as 
funcionalidades e operação da URA, inclusive com procedimentos para alteração dos 
menus. 

5.10.14. A Contratada deve fornecer aplicativo gráfico para edição das mensagens, 
permitindo ao CREA-SC gravar mensagens através de kit multimídia e ativá-las na 
URA. O microcomputador onde será instalado o aplicativo será fornecido pelo CREA-
SC, conforme especificação no item 5.5.1.1. 
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5.10.15. A URA deverá permitir compatibilidade e ter a capacidade de interagir 
com banco de dados relacional através de consultas SQL. Deverão estar disponíveis, no 
mínimo, os drivers para banco de dados MS SQL SERVER, MYSQL e POSTGRESQL. O 
acesso deve ser realizado através de rede local ou remota, utilizando TCP/IP. 

5.11. SISTEMA DE GESTÃO DE TELEATENDIMENTO: 

5.11.1. A Contratada deverá fornecer Solução de Contact Center juntamente com a 
Central Telefônica ofertada, e o mesmo deverá ser do mesmo fabricante da Central 
Telefônica e URA.  

5.11.2. A solução deverá ter todo o hardware e software necessário, bem como licença 
de uso por tempo indeterminado e garantir o pleno funcionamento de toda operação da 
Central de Teleatendimento, contemplando: 

5.11.2.1. 08 (oito) Posições de Atendimento (PA’s) de módulo de agente de 
atendimento, com possibilidade de ampliação futura para mais 02 (duas). 

5.11.2.2. 02 (duas) Posições de Supervisora de módulo de Supervisão. 

5.11.3. O sistema deverá ter compatibilidade para no mínimo Sistema Operacional 
Windows XP ou Linux, Windows 7 ou 8  Professional, Windows XP Professional (sendo 
que os computadores serão disponibilizados pelo CREA-SC). 

5.11.4. O sistema deverá ter suas interfaces acionadas por menus em Português, assim 
como, também seus manuais de utilização. 

5.11.5. Deve estar integrado à Central Privada de Comutação Telefônica ofertada para o 
CREA-SC de forma a compartilhar o entroncamento desta com o Sistema Telefônico 
Fixo Comutado (STFC). 

5.11.6. Possuir ferramenta de roteamento inteligente capaz de atender às exigências 
específicas de um centro de atendimento multimídia, incluindo roteamento inteligente 
baseado em habilidades, para as mídias de voz, e-mail e chat. 

5.11.7. Todas as interações do sistema, independente da mídia de comunicação (voz, e-
mail e chat) deverão ser gerenciadas e direcionadas através de uma fila única, com a 
possibilidade de priorização entre as mídias. Deverá ser possível a criação de perfis de 
atendimento em cada sistema, onde estes perfis determinarão a alteração dos requisitos 
de habilidades em função do tempo que a chamada está em fila. Cada sistema deverá 
possibilitar a configuração das mídias voz, e-mail e chat a fim de que se possa ter a 
supervisão e os relatórios unificados, agrupando as informações de todas as mídias. 

5.11.8. Deverá definir o algoritmo usado para distribuição das chamadas, podendo ser: 
atendente com maior tempo livre, com menor tempo de ocupação, mais qualificado.  
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5.11.9. Deverá definir dispositivos de transbordo baseados em horário de atendimento, 
tamanho e tempo de fila. 

5.11.10. Deverá definir tempos de classificação de chamadas, pós atendimento, 
tempo previsto para atendimento da chamada. 

5.11.11. Deverá parametrizar o tempo utilizado para cálculo do nível de serviço 
individualmente para cada mídia. 

5.11.12. Deverá definir os horários de atendimento para cada dia da semana, 
sábados, domingos e feriados.  

5.11.13. Deverá definir listas de feriados ou dias especiais e os horários de 
atendimentos para estes dias. 

5.11.14. Deverá definir classificações de chamadas gerais e específicas. 

5.11.15. O sistema deverá suportar posições de atendimento com ramais 
analógicos, digitais ou IP (este último com Softfone ou aparelho IP). Ou seja, deverá 
possibilitar escalabilidade para tecnologia VoIP. 

5.11.16. O sistema deverá disponibilizar atendimentos via telefone (ativo e 
receptivo), on-line via chat e e-mail em uma mesma interface, sendo que: 

5.11.16.1. Para o atendimento via CHAT, o sistema deverá: 

5.11.16.1.1. Ocorrer através do website do CREA-SC e permitir plena integração; 

5.11.16.1.2. Conter personalização do leiaute da tela de chat para manter a identidade 
visual do sitio do CREA-SC; 

5.11.16.1.3. Conter sistema de fila de espera com mensagens automáticas; 

5.11.16.1.4. Permitir priorização de atendimento, por exemplo, o CREA-SC pode 
disponibilizar atendimento preferencial para pessoas portadoras de necessidades 
especiais, contemplando prioridade no atendimento via chat. O usuário seleciona uma 
opção e prioriza a sua posição na fila de espera;  

5.11.16.1.5. Possuir áreas específicas para operador e administrador, devendo este 
último ter acesso à inclusão e manutenção de dados dos operadores, histórico de todos 
os atendimentos feitos via chat, controle de tráfego de atendimentos (dados estatísticos e 
relatórios), inclusão e edição de respostas prontas; 

5.11.16.1.6. O operador deve ter no mínimo, acesso à janela de diálogo com o cliente, 
seleção de respostas prontas, visualização de estatísticas próprias e opção de posição 
online/offline;  
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5.11.16.1.7. Permitir por agente: a realização de até 03 (três) atendimentos simultâneos 
e disponibilizar uma lista de espera de atendimento com 06 (seis) clientes, no mínimo, 
para todos os agentes que atendam chat;  

5.11.16.1.8. Possuir sistema de respostas prontas editáveis, mínimo de 50 tipos de 
respostas, que possam ser incluídas e alteradas pelo administrador e acessadas por 
todos os operadores; 

5.11.16.1.9. Possuir sistema de armazenamento de histórico de todos os atendimentos 
efetuados, que permita acesso ao histórico com os filtros;  

5.11.16.1.10. Possuir sistema de organização do tráfego de atendimentos, acesso a 
dados e relatórios dos atendimentos; 

5.11.16.1.11. A aplicação deverá já ser instalada contemplando as configurações 
solicitadas pelo CREA-SC em seu Site, sendo de responsabilidade da Contratada a 
personalização, considerando que: 

5.11.16.1.11.1. A Contratada deverá disponibilizar toda a lógica de acesso 
(integração através do site do CREA-SC) ao sistema de chat da solução de contact 
center. A solução deve se basear em um formulário para atendimento via mídia chat no 
site do CREA-SC. Tal formulário deve conter no mínimo os seguintes campos: a) nome 
do usuário; b) e-mail do usuário; c) tipo de atendimento desejado (ex.: financeiro, 
técnico, comercial); 

5.11.16.1.11.2. O CREA-SC disponibilizará em sua página o link necessário para 
que ocorra o acesso ao sistema de chat do contact center. Através do acionamento deste 
link é que ocorrerá a integração com a aplicação da Contratada, a ser fornecida e 
implantada. 

5.11.16.1.11.3. A Contratada deve interagir com a equipe técnica do CREA-SC 
para que seja possível, e de forma conjunta, a realização de toda a implantação da 
solução conforme segue: 

a) Realização da implantação dos arquivos no site do CREA-SC (site já em operação); 

b) Realização de mudanças em parâmetros de proxys e firewalls internos à rede do 
CREA-SC para liberação de portas entre o servidor do site do CREA-SC e o servidor do 
contact center; 

c) Análises de segurança para evitar possíveis ataques utilizando essa integração. As 
adequações referentes ao item b e c desta cláusula serão efetuados pelo CREA-SC. 

5.11.16.1.11.4. Toda a manutenção do atual site em operação correrá por conta do 
CREA-SC. A Contratada ficará responsável pela implantação da solução requerida 
nesta especificação. 
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5.11.16.2. Para o atendimento via E-MAIL, o sistema deverá: 

5.11.16.2.1. Possuir sistema de respostas prontas editáveis, mínimo de 50 tipos de 
respostas, que possam ser incluídas e alteradas pelo administrador e acessadas por 
todos os operadores; 

5.11.16.2.2. Possuir sistema de armazenamento de histórico de todos os atendimentos 
efetuados, que permita acesso ao histórico com os filtros;  

5.11.16.2.3. Possuir sistema de organização do tráfego de atendimentos, acesso a 
dados e relatórios dos atendimentos; 

5.11.16.2.4. Para a mídia de e-mail deverá ser possível fazer busca em função de 
palavras encontradas no assunto ou texto do corpo do e-mail; 

5.11.16.2.5. O sistema deverá permitir pré atendimento de e-mail, ou seja a 
possibilidade de enviar um e-mail ao originador informando o recebimento deste e 
demais informações sobre o atendimento que será feito.  

5.11.16.3. Para o atendimento de VOZ, o sistema deverá: 

5.11.16.3.1. Possuir perfil ativo e receptivo gerenciando também as chamadas de 
retornos aos usuários finais. Para atendimento ativo, que seja possível distribuir as 
ligações através de um mailing estabelecido e que dê para programar os horários 
desejados para a realização das campanhas; 

5.11.16.3.2. Ser possível configurar campanhas levando em consideração o perfil dos 
agentes e dos clientes, tratamentos de feriados e datas especiais; 

5.11.16.3.3. Deverá permitir que o agente inicie o atendimento somente após iniciar o 
aplicativo (logar no sistema); 

5.11.16.3.4. Permitir a solução de CallBack, onde as chamadas de voz que não forem 
atendidas (mediante um tempo em fila pré-configurado) devem ser transbordadas para 
esta aplicação de CallBack, que fará o agendamento destes números, divulgando uma 
mensagem ao usuário do sistema receptivo (voz) informando o sucesso/falha deste 
agendamento. O retorno deve ocorrer tão logo a primeira posição de atendimento seja 
desocupada, ou mediante programação definida pela supervisão. A geração de 
chamadas de voz dos números registrados no CallBack, deve ficar a critério do 
supervisor, que será responsável por ativar ou desativar o CallBack. Na parametrização 
do CallBack, deverá ser possível definir regras de reagendamento, ou seja quantas vezes 
e qual o intervalo de tempo, que o sistema deve tentar chamar a assinante para os casos: 
linha ocupada, não atende, número inválido, abandono, URA / secretária eletrônica, 
fax;   
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5.11.16.3.5. Permitir transferência e resgate de chamadas para ramais internos 
(consultas e transferências), inclusive apresentando relatório das consultas e 
transferências realizadas; 

5.11.16.3.6. Realizar pesquisa de satisfação, ou seja, funcionar com avaliação 
automatizada após o atendimento de voz, ocasião em que o usuário poderá, caso 
permaneça em linha, avaliar o atendimento que acabou de receber mediante critérios 
previamente determinados pelo CREA-SC. Ao finalizar o atendimento pela Posição de 
Atendimento, o sistema deverá realizar a transferência automática da chamada para a 
realização de Pesquisa de Satisfação, esta pesquisa deverá conter até 3 (três) perguntas 
aos usuários referentes ao atendimento realizado pelo atendente, logo após as respostas 
a chamada deverá ser finalizada. As perguntas a serem inclusas deverão ser formatadas 
pelo CREA-SC em parceria com a contratada. A CONTRATADA deverá considerar 
para esta pesquisa, como perguntas através de notas (de 0 a 5) ou perguntas como 
ótimo, bom, regular e ruim. As respostas registradas devem ser organizadas de forma a 
resultar na emissão de relatório, para acompanhamento e providências necessárias de 
correção quanto aos atendimentos realizados. 

5.11.16.4. Para o módulo de agente de atendimento, o sistema deverá: 

5.11.16.4.1. Conter 08 (oito) licenças para agentes de atendimento com possibilidade 
de ampliação futura para mais 02 (duas), que por sua vez devem permitir o 
gerenciamento dos clientes através de interface gráfica intuitiva, disponível em 
português, para o tratamento de chamadas de voz (de entrada ou de saída), 
possibilitando também a comunicação eletrônica em tempo real através da internet (chat 
e e-mail).  

5.11.16.4.2. Disponibilidade de efetuar login/logout do atendente, colocar a chamada 
em música, transferir ligações, consultar supervisão ou outros atendentes, finalizar 
atendimento, realizar pausas; 

5.11.16.4.3. A mesma janela de controle de chamadas deverá exibir o estado de 
chamadas de voz e de comunicação eletrônica em tempo real através da internet (chat e 
e-mail); 

5.11.16.4.4. Todo controle de chamadas deverá ser feito de modo fácil e rápido no 
computador do atendente e do supervisor, através do teclado (micro e telefone) e do 
mouse, tendo como principais funções básicas suportadas, além do já descrito: atender, 
recuperar, iniciar e desligar chamadas; rediscagem para ramal ocupado; redirecionar 
chamadas para outro operador ou grupo de serviços quando for apropriado; tornar-se 
indisponível para atendimento, informando o motivo de ausência; iniciar uma consulta 
ou conferência; tratar chamadas de retorno automático; receber e responder e-mails; 
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terminar o tempo de pausa; opção de discagem manual diretamente da janela de 
chamada;  

5.11.16.4.5. Receber privilégio de visualizar informações de estatística em tempo real 
da Central de Teleatendimento, bem como, a situação das filas de chamadas; 

5.11.16.4.6. Possuir controle das pausas, permitindo ao atendente definir o motivo de 
cada pausa realizada (lista de motivos possíveis cadastrada através da interface da 
supervisão); 

5.11.16.4.7. Cada agente poderá atender diferentes mídias na mesma aplicação. O 
sistema deverá possuir aplicação que permita que várias informações entrantes sejam 
identificadas para facilitar e tornar o direcionamento mais eficiente; 

5.11.16.4.8. Permitir uma ferramenta de atendimento na tela do agente. Esta 
ferramenta deverá dar a cada agente uma estação de trabalho com voz e dados 
totalmente integrados, incluindo screenpop (exibição de informações sobre as chamadas 
sendo recebidas, diferenciadas por mídia) para todas as mídias; 

5.11.16.4.9. Permitir a implantação de um método de atendimento com as seguintes 
características mínimas: sessões de atendimento em tempo real (chat); suportar 
navegação simultânea PA/ Usuários; permitir roteamento inteligente com base nos 
perfis de habilidades de cada PA agente; totalmente integrado com as outras mídias. 

5.11.16.5. Para o módulo de supervisão, o sistema deverá: 

5.11.16.5.1. Conter 02 (duas) licenças com capacidade de atender e distribuir de forma 
equilibrada as chamadas entre os atendentes do Setor de Teleatendimento do CREA-SC, 
podendo os parâmetros de atendimento ser monitorados e alterados em tempo real pelo 
supervisor, através de interface gráfica de programação, de forma a interferir no modo 
com que as chamadas são encaminhadas ou atendidas; 

5.11.16.5.2. Permitir a monitoração (áudio), em tempo real, dos atendimentos 
realizados via telefone, ou seja, monitorar de modo a intercalar uma chamada de 
operador com um cliente (escutar a conversação com o cliente sem que ambos 
percebam); 

5.11.16.5.3. Disponibilizar numa única interface gráfica, em português, as informações 
em tempo real sobre todos os componentes do programa de gerenciamento de 
Teleatendimento, incluindo os acessos a serviços, grupos de serviço, grupos de 
atendentes e atendentes individualmente. Todas as informações devem ser visualizadas 
graficamente; 

5.11.16.5.4. Visualizar, para cada grupo de serviço e para cada atendente sob sua 
responsabilidade, a quantidade de chamadas sendo atendidas e em fila, o estado do 
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atendente (disponível, indisponível, ocupado com chamada de serviço ou particular) e 
o nível de serviço; 

5.11.16.5.5. O sistema deverá possuir também uma janela onde serão apresentados os 
alarmes gerados no Setor de Teleatendimento. Estes alarmes indicarão as condições 
críticas ou indesejáveis definidas pelo supervisor, tais como atendente em pausa por 
falha (por ter ficado tempo demais numa pausa específica, por ter deixado de atender 
uma chamada) ou chamada de serviço longa demais, entre outros. Todos esses tempos 
limites deverão ser configurados e definidos pelo supervisor; 

5.11.16.5.6. Deve ser possível que o supervisor determine quais os atendentes que 
utilizarão módulo de chat ou e-mail, atribuindo privilégios de atendimento; 

5.11.16.5.7. Ser possível monitorar cada uma das linhas de atendimento, informando 
se o canal está ocupado ou livre e qual a ação que está tomando no momento; 

5.11.16.5.8. Possuir uma ferramenta de administração e configuração que permita que 
os gerentes e supervisores ajustem facilmente as regras de roteamento, assim como os 
perfis de agentes, em tempo real. Este aplicativo deverá ser utilizado para administrar 
todos os tipos de mídias de comunicação suportadas pelo ambiente de atendimento; 

5.11.16.5.9. Na ferramenta de administração, poderão ser criados perfis de acesso, que 
é dado a cada usuário do sistema (agentes, supervisores/administradores) permitindo 
acesso apenas a funcionalidades específicas; 

5.11.16.5.10. Possuir uma ferramenta de supervisão onde os supervisores poderão 
acompanhar o desempenho de cada serviço, atendente ou grupo, bem como permitir as 
operações de: alterar estado, alterar tipo de pausa em que se encontram, deslogar, editar 
configurações, monitorar, intercalar, enviar mensagens instantâneas para todos, agente 
específico ou grupos. 

5.11.16.6. Para os relatórios, o sistema deverá: 

5.11.16.6.1. Disponibilizar sistema de relatórios, sendo que os dados históricos do 
sistema devem ser armazenados em um banco de dados, o qual pode ser interno ou 
externo ao equipamento. 

5.11.16.6.2. Deverá permitir visualizar, salvar e imprimir cada relatório, bem como 
programar relatórios para serem gerados automaticamente em horários e datas 
preestabelecidos. 

5.11.16.6.3. O sistema deverá disponibilizar os seguintes relatórios padrões, emitidos 
em pelo menos um dos formatos HTML, XLS, PDF e TXT; 

5.11.16.6.4. Apresentar em tempo real e manter histórico da produtividade individual, 
geral, por período (hora ou data), por grupo, por assunto atendido, por campanha. 
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Estes relatórios devem conter informações como: número de ligações recebidas, 
perdidas, realizadas e realizadas em Call Back, tempo médio de atendimento geral e 
individual, acompanhamento de login e logout dos atendentes, atendimentos desligados 
por iniciativa do atendente, ligações em espera; 

5.11.16.6.5. Apresentar dados estatísticos, com informações detalhadas quanto ao 
número total de ligações, recebidas, transferidas ou abandonadas no meio da 
navegação, duração da chamada, permitindo avaliar evolução por mês, dia e hora; 

5.11.16.6.6. Apresentar os atendentes em serviço, fora de serviço, tempo médio de 
atendimento por atendente, grupo e total, tempo médio de espera em fila, quantidade 
de chamadas em fila de espera, quantidade de chamadas atendidas por atendente, 
grupo e total; 

5.11.16.6.7. Exibição em tempo real de fluxo de chamada, grupo e estado dos agentes; 

5.11.16.6.8. Permitir a visualização de parâmetros relacionados com atendimento, 
entre os quais: quantidade de chamadas em atendimento e em espera; maior tempo e 
tempo médio de espera das chamadas em espera; situação de agente ocupado, em 
pausas e livre; chamadas de entrada, saída e internas; agentes em atendimento e 
indisponíveis (em pausa) com informação dos horários; quantidade de chamadas de 
entrada e saída, internas ou chamando; 

5.11.16.6.9. Apresentar a quantidade e o tempo médio e total de consultas realizadas 
(ligações para outros ramais com cliente em linha) e de encaminhamentos realizados 
para outros ramais, individual e do grupo; 

5.11.16.6.10. Eventos de indisponibilidade, visualização de todas as razões de ausência 
informadas pelos atendentes, em tempo e motivo. 

5.11.16.7. Para a solução de gravação de áudio, o sistema deverá: 

5.11.16.7.1. Ser integrado e para todos os atendimentos das 08 (oito) posições do Setor 
de Teleatendimento com possibilidade de ampliação futura para mais 2 (duas), 
composto de um conjunto de equipamentos e sistemas capaz de efetuar a gravação 
simultânea das ligações (recebidas e efetuadas); 

5.11.16.7.2. Armazenar os atendimentos telefônicos em um banco de dados e HD, no 
formato mp3 ou wav, permitindo através de uma interface gráfica, efetuar buscas para 
análise através dos seguintes filtros, individualmente ou combinados entre si: número 
recebido, número discado, duração do atendimento, número do ramal, agente, data, 
hora e campanhas; 

5.11.16.7.3. A programação do sistema de gravação deve ser realizada através de 
software, via interface de gerenciamento WEB ou client servidor; 
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5.11.16.7.4. Deve possuir independência em relação ao sistema operacional, ou seja, o 
sistema de gravação deve funcionar em estações de trabalho com qualquer tipo de 
sistema operacional instalado, tais como Windows XP ou Linux, Windows 7 ou 8; 

5.11.16.7.5. O sistema deve estar dimensionado para suportar no mínimo 400 
(quatrocentas) horas de gravação de áudio; 

5.11.16.7.6. O sistema deve possibilitar que a reprodução da gravação de áudio possa 
ser efetuada em qualquer ramal do PABX; 

5.11.16.7.7. Deve ser possível controlar o acesso às gravações; 

5.11.16.7.8. Deve ser possível realizar o download das gravações de áudio realizadas 
para reprodução em kit multimídia; 

5.11.16.7.9. Deve ser possível a programação e controle das gravações pela supervisão. 
A programação deve ser, no mínimo, por data de início/fim de gravação, com opção de 
gravação de chamadas entrantes (receptivas) e/ou saintes (ativas); 

5.11.16.7.10. Deve ser possível anexar dados à gravação (indexador), servindo assim 
para facilitar a recuperação futura do arquivo contendo a gravação; 

5.11.16.7.11. Deve permitir o gerenciamento remoto em tempo real das gravações 
possibilitando assim o acompanhamento do status das gravações fora do ambiente de 
trabalho. 

5.12. TREINAMENTO: 

5.12.1. A Contratada deverá prover um treinamento de toda a solução ofertada, para o 
qual se estima um mínimo de 40 (quarenta) horas, mas que ficará a cargo e de acordo 
com a expertise da Contratada, e que deverá conter, no mínimo, as características a 
seguir elencadas: 

5.12.2. Local e Data: O treinamento deverá ser realizado nas dependências da Sede do 
CREA-SC, e deverá ser realizado imediatamente após a ativação do sistema e antes de 
sua entrega em operação ao CREA-SC. 

5.12.3. Infraestrutura: O CREA-SC disponibilizará todos os recursos que a Contratada 
necessitar para efetuar o treinamento, tais como ramais e computadores com as 
aplicações instaladas. 

5.12.4. Estrutura do repasse de conhecimento: O repasse de conhecimento deverá 
obedecer ao seguinte cronograma estimado, conforme o disposto no item 5.12.1: 

Motivo Carga horária Quantidade máxima 
de participantes* 

Atendentes do Contact Center 08 horas 12 
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Supervisores do Contact Center 
(incluindo Operação e configurações 

da URA, Software de Gestão de 
Contact Center e Gravador) 

 
16 horas 

 
06 

Telefonistas 08 horas 05 
Operação e Manutenção do PABX 08 horas 05 

*Quantidade máxima definida pelo CREA-SC. 
 
5.12.5. Após o treinamento teórico, a Contratada deverá disponibilizar nas 
dependências da Sede do CREA-SC, um ciclo de consolidação do conhecimento 
referente à solução, para todo o público capacitado nos treinamentos anteriores, com 
duração estimada de 30 (trinta) horas em 05 (cinco) dias consecutivos (segunda à sexta-
feira) com carga horária de 06 (seis) horas diárias nos seguintes horários: 

 
 Período Matutino: das 09 às 12 horas; 

 Período Vespertino: das 14 às 17 horas. 

 

5.13. GARANTIA:  

5.13.1. A Contratada deverá ofertar garantia plena com vigência mínima de 12 (doze) 
meses para todo o sistema (equipamentos, obras e serviços) objeto deste Termo, a qual 
deverá incluir a prestação dos serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo a prestação dos serviços e o fornecimento de peças e/ou novos 
equipamentos, a expensas da Contratada), contados da data do recebimento definitivo 
do objeto do Contrato. 

5.13.2.   A faixa de cobertura disponibilizada pela Contratada para abertura de 
chamados técnicos pelo CREA-SC envolvendo manutenção corretiva, manutenção 
preventiva e configuração do Sistema Digital de Telecomunicações, deverá ser, no 
mínimo, de segunda-feira à sexta-feira, dias úteis, das 08:00 horas até às 18:00 horas. 

5.13.3.   A abertura de chamados técnicos deverá ser efetuada através da Central de 
Atendimento a Clientes da Contratada e, para isso, a mesma deverá disponibilizar 
número telefônico e/ou e-mail. 

5.13.4. Durante a vigência da garantia, a Contratada deverá garantir o pleno 
funcionamento do sistema, através da prestação de serviços de manutenção e 
assistência técnica, para propiciar o perfeito funcionamento do sistema. 

5.13.5.  Todas as despesas com peças, componentes, novos equipamentos, deslocamento 
e hospedagem de técnicos, mão-de-obra, fretes, tributos, seguros e quaisquer outras 
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despesas que vierem a ocorrer na execução dos serviços de manutenção e assistência 
técnica durante o período de vigência da garantia, serão de responsabilidade exclusiva 
da Contratada. 

5.13.6. Excluem-se da garantia os defeitos provocados por mau uso comprovado ou em 
desacordo com as instruções fornecidas de manuseio e, ainda, os causados por 
descargas atmosféricas e elétricas ou causas de força maior, tais como incêndios, 
inundações e outras comprováveis por laudo pertinente. 

5.13.7. Configuração do Sistema Digital de Telecomunicações: o CREA-SC, quando 
necessário e a seu critério, e durante o prazo de vigência da garantia, terá o direito a 
solicitar 02 (duas) configurações por mês, não cumulativas, visando à adequação 
(programação de categorização de ramais, de novas rotas, reconfiguração das rotas de 
menor custo (LCR) e outras configurações necessárias) do Sistema Digital de 
Telecomunicações a eventuais mudanças no ambiente ao qual está inserido. A 
Contratada deverá atender ao pedido para configuração em no máximo 72 (setenta e 
duas) horas (excluindo sábados, domingos e feriados), decorridas do registro da 
solicitação. 

5.13.8.  Manutenção Preventiva: a manutenção preventiva deverá ser realizada 
mensalmente pela Contratada e deve incluir inspeção total do sistema. 

5.13.8.1. Os serviços de manutenção preventiva poderão ser realizados 
simultaneamente por ocasião das visitas de manutenção corretiva. 

5.13.8.2. Os serviços de manutenção preventiva do Sistema de Telecomunicações 
poderão ser realizados remotamente por telemanutenção ou presencial.  

5.13.9. Manutenção Corretiva: a manutenção corretiva deverá ser realizada sempre que 
solicitada pelo CREA-SC para eliminação de falhas de uso normal no sistema, através 
de intervenção remota, via telemanutenção, ou através de envio de técnico da 
Contratada. 

5.13.9.1. Esta manutenção caracteriza-se pelo ajuste necessário, com ou sem mão-
de-obra e com ou sem substituição de peças e/ou equipamentos, hardware ou software, 
conforme a necessidade, para total eliminação da falha ou defeito, visando recolocar o 
sistema em perfeitas condições de funcionamento. 

5.13.9.2.  Prazo de Atendimento Normal: após notificação da eventual anomalia do 
sistema, informada pelo CREA-SC, o atendimento deverá ocorrer em até 12 (doze) 
horas subsequentes ao chamado. Este prazo será contabilizado no seguinte período: 
segunda-feira à sexta-feira (08:00 às 18:00). Sábados, domingos e feriados não serão 
contabilizados. 
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5.13.9.3. Prazo de Atendimento Emergencial: na hipótese de ocorrência de 
situações emergenciais, cuja anomalia esteja comprometendo seriamente o sistema, 
principalmente as entradas de ligações externas, o atendimento deverá ocorrer em até 
04 (quatro) horas subsequentes ao chamado. Este prazo será contabilizado em período 
integral (00:00 às 24:00), domingo à sábado, incluindo feriados.  

5.13.9.4. Prazo para identificação e solução do problema: após a chegada do técnico 
da Contratada nas instalações do CREA-SC, o problema deverá ser solucionado no 
prazo máximo de 04 (quatro) horas. Se o atendimento da Contratada for através de 
acesso remoto, este prazo será contabilizado após o estabelecimento da conexão.  

5.13.9.5. Prazo para substituição do equipamento: caso o problema não seja 
solucionado no prazo estabelecido no item acima e haja necessidade de substituição do 
sistema (em seu todo ou partes), a substituição deverá ocorrer no máximo em 72 
(setenta e duas) horas, contado a partir do término do prazo acima.  

5.13.9.6. Manutenção do Sistema de Tarifação e Bilhetagem: a 
manutenção/atualização das tabelas tarifárias das Operadoras de Telefonia Fixa e 
Móvel devem ser realizadas no máximo em 01 (uma) semana após a vigência das novas 
tarifas autorizadas pela ANATEL, sendo que todos os bilhetes devem ser atualizados 
com a(s) nova(s) tabela(s).   

5.13.10. Suporte de Software: a Contratada prestará os seguintes serviços de 
suporte de software: 

5.13.10.1. Correção de Software: a Contratada prestará suporte técnico de correção 
dos softwares do sistema, de forma a solucionar deficiências e/ou prevenir situações 
que possam gerar falhas. 

5.13.10.2.  Alteração de Software: a Contratada prestará suporte técnico de alteração 
dos softwares do sistema, visando melhoria dos mesmos, e também de forma a 
assegurar a compatibilidade do sistema com os futuros aperfeiçoamentos. 

5.13.10.3. Atualização Tecnológica: caso seja de interesse do CREA-SC, a 
implementação de atualizações tecnológicas de software ou de equipamento será 
realizada de comum acordo entre as partes, com valores e cronograma previamente 
ajustados. 

5.13.11. Os serviços de assistência técnica (atualização, manutenção preventiva e 
corretiva) na Central Privada de Comutação Telefônica e Solução de Contact Center 
ofertada, objeto deste Termo, deverão ser prestados pela própria Contratada ou por 
empresa credenciada técnica indicada pela mesma. 

5.13.12. Deverá ser garantido pela Contratada o fornecimento de qualquer parte, 
peça ou componente dos equipamentos fornecidos por um período mínimo de 36 (trinta 
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e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto, sendo que no período de 
vigência da garantia, tal situação será contemplada nos termos acima. O referido lapso 
de tempo deve-se ao fato de se evitar que o CREA-SC adquira equipamentos obsoletos 
do ponto de vista de reposição de partes, peças ou componentes. 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
6.1. Deverão ser exigidos das Licitantes, para fins de comprovação da qualificação 
técnica: 

 
6.1.1.  Como condição de habilitação: 

 
6.1.1.1. Certidão de Registro da empresa Licitante no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA de sua sede/domicílio, com a indicação do(s) seu(s) 
responsável(eis) técnico(s), dentro de seu prazo de validade. 

 
6.1.1.2.  Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
devidamente registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a Licitante já desempenhou atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta Licitação, ou seja, que comprove que a Licitante já 
forneceu uma Central Telefônica com uma Solução de Contact Center. 

 
6.1.1.3. Caso o Atestado de Capacidade Técnica apresentado não comprove 
explicitamente a descrição e/ou o quantitativo mínimo exigidos acima, a Licitante 
deverá anexar ao Atestado toda e qualquer documentação possível que, em conjunto 
com o Atestado, faça a comprovação da descrição e/ou do quantitativo mínimo 
exigidos. 

 
6.1.2. Como condição para assinatura do Contrato: 

 
6.1.2.1. Quando da contratação, e como condição para tanto, a empresa vencedora 
do certame, se não registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de Santa Catarina – CREA-SC, deverá providenciar o seu visto/registro para 
execução (o qual se fizer necessário) perante o CREA-SC. 
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6.1.2.2. Quando da contratação, e como condição para tanto, a empresa vencedora 
do certame deverá possuir em seus quadros, qualquer que seja o vínculo, pelo menos 01 
(um) técnico com certificação dos equipamentos propostos. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições 
deste Termo de Referência, do Contrato, do Edital e dos seus Anexos e de acordo com a 
proposta apresentada, atendendo sempre aos critérios de qualidade exigidos, e 
cumprindo integralmente todas as especificações e demais exigências atinentes ao 
fornecimento, transporte, entrega, instalação, testes, colocação em correto e perfeito 
funcionamento, treinamento e manutenção do objeto contratado. 

 
7.2. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam 
suas obrigações. 

 
7.3. Cumprir o prazo de entrega e instalação/montagem dos materiais, que não 
poderá ser superior ao estabelecido neste Termo de Referência, contados da data da 
assinatura do Contrato, devendo fazê-los com a qualidade e a tempestividade previstas. 

 
7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto deste Termo de Referência e do Contrato em que se verifiquem 
vícios, defeitos ou incorreções.   

 
7.5. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste Termo de 
Referência, bem como por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas. 

 
7.6. Na hipótese da subcontratação parcial do objeto contratado, a Contratada deverá 
assumir inteira responsabilidade técnica e operacional pela execução do Contrato, 
zelando pela observância de todas as obrigações firmadas com o CREA-SC, não 
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por eventuais 
problemas e/ou irregularidades constatadas.  
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7.7. Entregar e instalar os materiais em perfeito estado de uso e funcionamento, 
devendo ser os mesmos novos e de primeiro uso.  

 
7.8. Entregar e instalar todos os materiais solicitados na Sede do CREA-SC, sem que 
isso implique acréscimo no preço constante da proposta.  Após recebidos e instalados, 
os materiais serão conferidos pelo setor  competente. Se constatada qualquer 
irregularidade, a Contratada deverá substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos. 

 
7.8.1. Em caso de substituição dos materiais, conforme previsto acima, correrão à conta 
da Contratada as despesas decorrentes da devolução e da nova 
entrega/instalação/montagem dos objetos. 

 
7.9. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ora 
adquiridos e a outros bens de propriedade do Contratante, quando estes tenham sido 
ocasionados por seus empregados durante a entrega, instalação/montagem ou a 
prestação da Assistência Técnica. 

 
7.10. Entregar e instalar produto testado e funcionando, acompanhado de nota fiscal 
discriminando serviço executado, de acordo com as especificações técnicas.  

 
7.11. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas.  

  
7.11.1. Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os itens que após a 
entrega e aceite venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que 
venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, 
não tenha contribuído, por ação ou omissão, o CREA-SC. 

 
7.12. Comunicar imediatamente ao Contratante qualquer alteração ocorrida no seu 
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de 
correspondência e afins. 

 
7.13. Aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os acréscimos que se façam 
necessários nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto, 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2013 – CREA-SC                                                                                 Página 68 de 113 
 

 

de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, não sendo necessária a 
comunicação prévia do CREA-SC.  

 
7.14.  Submeter-se à fiscalização por parte do Contratante.  

  
7.15. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que 
interfiram na execução do Contrato. 

 
7.16. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto e documento de interesse do CREA-SC, ou de terceiros, de que 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar 
seus empregados a observar rigorosamente esta determinação. 

 
7.17. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão do fornecimento 
do objeto do Contrato sem o consentimento, por escrito, do CREA-SC. 

 
7.18. Indicar seu representante junto ao CREA-SC, que durante o período de vigência 
do Contrato será a pessoa a quem a Administração recorrerá sempre que for necessário, 
inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução para problemas que porventura 
surgirem durante a execução do Contrato. 
 
7.19. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, 
contribuições, indenizações, distribuição de vales-refeição, vales-transporte e outras 
exigências fiscais, sociais ou trabalhistas.  

 
7.20. Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta 
contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o Contratante 
fiscalizar e acompanhar todo o procedimento.  

 
7.21. Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas 
disciplinares do Contratante. 
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7.22. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada pelos seus empregados nas instalações do CREA-SC. 

 
7.23. Comunicar ao CREA-SC, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
ou quando verificar condições inadequadas para a execução do Contrato ou a iminência 
de fatos que possam prejudicar a sua execução. 

 
7.24. Prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para boa 
execução do Contrato. 

 
7.25. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

 
Responsabiliza-se a Contratada pelos seguintes encargos, em especial: 
 
7.26. Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração 
contratante; 

 
7.27. De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 
Contrato; 

 
7.28. De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
do trabalho. 

 
7.29. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e comerciais 
decorrentes da execução dos serviços objeto do Contrato.  

 
7.29.1. A inadimplência da Contratada relativa aos encargos dos itens 7.26, 7.27, 7.28 e 
7.29 não transfere à Administração responsabilidade por seu pagamento nem onera o 
objeto desta contratação, razão pela qual a Contratada renuncia expressa e 
contratualmente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 
Administração. 
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7.30. Adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do Contrato. 

 
7.31. São expressamente VEDADAS à Contratada: 

 
7.31.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, 
ativo ou aposentado há menos de 05 (cinco) anos; 

 
7.31.2. A veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Contratante. 

 
7.31.3. Caucionar ou utilizar o Contrato decorrente desta contratação para qualquer 
espécie de operação financeira. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1. Cumprir todas as obrigações em conformidade com as disposições deste Termo 
de Referência, do Contrato, do Edital e dos seus Anexos.  

  
8.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 

  
8.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 
especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo. 

 
8.4. Acompanhar a execução do Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c o art. 
67 da Lei nº 8.666/93, através dos Fiscais do Contrato, que exercerão ampla e irrestrita 
fiscalização e gestão do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da 
Contratada constantes deste Termo Referência, do Contrato e do Edital respectivos. 

  
8.5. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante 
a execução da relação contratual. 
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8.6. Permitir o acesso dos técnicos da Contratada aos aparelhos/materiais para a 
execução de serviços de assistência técnica. 

  
8.7. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço de assistência 
técnica por intermédio de servidores designados para este fim. 

 
8.8. Exercer a fiscalização da execução do Contrato por servidores especialmente 
designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto 
das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. Tal 
fiscalização, em hipótese nenhuma, atenua ou exime de responsabilidade a Contratada. 

 
8.9. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no 
Contrato. 
 
8.10. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto do Contrato em desacordo 
com as respectivas especificações. 
 
8.11. Comunicar à Contratada as ocorrências ou problemas verificados para que efetue 
medidas corretivas. 
 
8.12. Informar à Contratada os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da 
execução do Contrato. 
 
8.13. Verificar, durante toda a execução do Contrato, a manutenção, pela Contratada, 
de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
8.14. Permitir o acesso dos empregados da Contratada ao local de fornecimento do 
material. 

 
8.15. Impedir que terceiros estranhos à contratação forneçam o objeto licitado,  
ressalvados os casos de subcontratação admitidos neste Termo, no ato convocatório e 
no Contrato. 

 
8.16. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela Contratada. 
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8.17. Solicitar a substituição/reparação do objeto do Contrato que esteja em desacordo 
com a especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito.  

 
8.18. Fiscalizar, gerir e acompanhar a execução do objeto do Contrato, alertando a 
Contratada das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade a Contratada.  

 
8.19. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e nas condições estabelecidas no 
Contrato. 

 
9. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 
9.1. Após o cumprimento das obrigações contratuais, a Contratada deverá apresentar ao 
Fiscal do Contratante, para fins de liquidação e pagamento, a respectiva nota 
fiscal/fatura, acompanhada do competente Termo de Recebimento Definitivo do objeto. 

  
9.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar os dados bancários da Contratada, para fins 
de depósito dos pagamentos devidos. O pagamento será efetuado pelo Contratante 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente da Contratada, no prazo de até 
10 (dez) dias, contados da data da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos 
documentos comprobatórios, desde que não haja fator impeditivo imputável à 
Contratada. 

 
9.3. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente ao produto/material entregue 
caberá ao fiscal do Contrato ou a outro servidor expressamente designado para esse 
fim.  

 
9.4. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues ao Contratante em 
data posterior à indicada na condição acima, será imputado à Contratada o pagamento 
dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

 
9.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação/entrega qualquer obrigação financeira e/ou documentação comprobatória, 
sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
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9.6. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar juntamente à nota 
fiscal/fatura, a seguinte documentação comprobatória: Certidão Negativa ou Positiva 
com Efeitos de Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros – CND/CPD-EN – Previdência Social/Receita Federal do Brasil – RFB; 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF - Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT – Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. 

 
9.7. A não apresentação da documentação de que trata o item 9.6 no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrega da nota fiscal/fatura no prazo contratual, 
poderá ensejar a rescisão do Contrato e os valores retidos somente serão pagos após a 
comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos 
encontram-se em dia. 

 
9.8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do Contrato. 

 
9.9. O Contratante somente efetuará o pagamento após a atestação, pelo fiscal do 
contrato, de que o produto/material foi entregue em conformidade com as 
especificações do Contrato.  

 
9.10. Será retido na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem 
assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - 
COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o art. 64 da Lei n° 9.430, de 
27 de dezembro de 1996 e Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, além 
de possíveis retenções a titulo de ISS (Impostos sobre Serviços), conforme legislação 
municipal específica. 

 
9.11. Deverá a Contratada apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a 
Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa 
RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em 
suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo Contratante, os encargos 
tributários atribuídos a empresas não optantes. 
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9.12. Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão Contratante, este será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

 
9.13. Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos, pelo Contratante, encargos 
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 
em regime de juros simples. 

 
9.14. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.  

 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1. As despesas decorrentes do objeto do presente Termo de Referência correrão por 
conta do Elemento de Despesa de n.º 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos. 

 
11. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA 

 
11.1. O prazo de vigência do Contrato será de, no mínimo, 16 (dezesseis) meses, 
contados da data da sua assinatura.  

12. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse do CREA-SC, e com a apresentação das devidas justificativas. 

 
13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
13.1. A Contratada não poderá subcontratar o fornecimento principal do equipamento 
e sistema objeto deste Termo de Referência; sendo-lhe, porém, permitido subcontratar 
os serviços acessórios/auxiliares de instalação, manutenção/assistência técnica e 
treinamento, que representam parcela de menor relevância da contratação, desde que 
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mediante prévia anuência do Contratante, continuando a Contratada a responder direta 
e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.  

 
13.1.1. Os serviços de assistência técnica (atualização, manutenção preventiva e 
corretiva) na Central Privada de Comutação Telefônica e Solução de Contact Center 
ofertada, objeto deste Termo, deverão ser prestados pela própria Contratada ou por 
empresa credenciada técnica indicada pela mesma. 

 
13.1.2. A Contratada declara-se ciente de ser a única responsável pelos serviços 
executados por suas subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicação de qualquer 
penalidade prevista pelo descumprimento das obrigações assumidas. 

 
13.2. Antes de realizar qualquer tipo de subcontratação, a Contratada deverá 
comunicar previamente os serviços optados pela subcontratação ao Contratante, 
apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executá-los. 
A Contratada deverá consultar o Contratante da possibilidade e concordância em 
subcontratar, sendo que este ratificará tal pedido, de acordo com a sua conveniência, e 
desde que não haja afronta à lei. 

 
13.3. A pessoa, física ou jurídica, que venha a ser subcontratada, deverá atender, no 
mínimo, às seguintes exigências: 

a) não haver sido declarada suspensa do direito de licitar perante o CREA-SC; 

b) não haver sido declarada inidônea perante a Administração Pública; 

c) não haver sido pedida ou declarada sua falência; 

d) estar regular no recolhimento de tributos e contribuições perante todas as esferas 
governamentais; 

e) estar regular perante as demais exigências de leis especiais, quando for o caso. 

 
13.4. A inobservância pela Contratada das disposições previstas nesta cláusula 
assegura ao Contratante o direito de rescisão contratual, sujeitando-se a Contratada às 
penalidades descritas no Contrato, bem como na legislação aplicável. 
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14. DO REAJUSTE DO CONTRATO 

 
14.1. Os valores ora contratados são fixos e irreajustáveis.  

 
15. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
15.1. A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a 
rescisão do Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 
15.2. A rescisão do Contrato poderá ser:  

 
15.2.1. Determinada por ato administrativo unilateral e motivado do Contratante, 
quando o CREA-SC, frente a situações de descumprimento de cláusulas contratuais por 
parte da Contratada, lentidão, atraso, paralisação ou por razões de interesse público, 
decidir rescindir o Contrato; 

 
15.2.2. Amigável, por acordo formalizado no processo entre o CREA-SC e a Contratada, 
desde que haja conveniência para o Contratante; 

 
15.2.3. Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme 
os termos de sentença transitada em julgado; 

 
15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo e, no procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, 
sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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15.5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o 
Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor 
dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

 
15.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do art. 78, da Lei n.º 
8.666/1993, sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados, tendo ainda direito a, principalmente: 

 
15.6.1. devolução da garantia apresentada; 

 
15.6.2. pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

 
15.6.3. pagamento do custo de desmobilização. 

 
15.7. Nos casos de rescisão, será necessário lavrar termo de encerramento de Contrato, 
decorrente de rescisão, devidamente assinado pelas partes contratantes. 

 
16. DO ACOMPANHAMENTO, DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

 
16.1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada, gerida e 
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 66 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, pelas 
Gerências dos Departamentos de Atendimento e de Administração do CREA-SC, 
nomeadas por Portaria da Presidência do CREA-SC, ou por preposto(s) por esta(s) 
expressamente indicado(s) e autorizado(s) pela Presidência, às quais caberá fiscalizar o 
objeto do Contrato e realizar a sua gestão, na qualidade de Fiscais do Contratante para a 
presente contratação. 

 
16.2. A Contratada deverá manter preposto aceito pelo Contratante, durante o período 
de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for 
necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o 
nome completo, n.º do CPF e do documento de identidade, além dos dados 
relacionados à sua qualificação profissional e cargo/função que exerce na Contratada. 
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16.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as 
obrigações assumidas pela Contratada, bem como prestar esclarecimentos quanto às 
faturas dos serviços prestados. 

 
16.4. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações dos Fiscais e do Departamento de Administração do Contratante, inclusive 
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.  

 
16.5. Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto contratual durante a execução 
do Contrato sem autorização expressa dos Fiscais do Contratante. 

 
16.6. Os Fiscais do Contratante e toda pessoa autorizada por eles terão livre acesso aos 
objetos/serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos. 

 
16.7. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto contratual cabe aos 
Fiscais do Contratante, os quais ficarão responsáveis pela emissão dos Termos de 
Recebimento Provisório e Definitivo e determinarão o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
16.7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais do 
Contratante deverão ser solicitadas, por estes, a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 

 
16.7.2. Os Fiscais emitirão o Termo de Recebimento Provisório na data do término da 
instalação, testes e colocação em funcionamento do objeto, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do material com as especificações exigidas. O Termo de 
Recebimento Definitivo será emitido pelos Fiscais no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a contar da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a verificação 
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

 
16.8. O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) 
pelos Fiscais do Contratante deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes 
aspectos:  

 
16.8.1. Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 
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16.8.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

 
16.8.3. A adequação do objeto fornecido às especificações e exigências da contratação; 

 
16.8.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato; 

 
16.8.5. A satisfação do Contratante.  

 
17. DAS SANÇÕES  

 
17.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e será descredenciada do Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% (trinta por cento) sobre o 
valor global da sua proposta, tida como vencedora da Licitação, a Licitante que, 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato.  
 
17.2. Com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e será descredenciada do Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% (trinta por cento) sobre o 
valor global do Contrato, a empresa contratada que:  
 
17.2.1. Deixar de entregar documentação exigida no Edital ou apresentar documentação 
falsa; 
 
17.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
17.2.3. Falhar na execução do Contrato; 
 
17.2.4. Fraudar na execução do Contrato; 
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17.2.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
17.2.6. Cometer fraude fiscal; 
 
17.2.7. Fizer declaração falsa; 
 
17.2.8. Não mantiver a sua proposta. 
 
17.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do 
Contrato, de que trata o item 17.2.3 desta cláusula, o valor relativo às multas aplicadas 
em razão do item 17.7 desta cláusula. 
 
17.4. O retardamento da execução previsto no item 17.2.2, estará configurado quando 
a empresa contratada:  
 
17.4.1. Deixar de entregar, instalar, testar e colocar em funcionamento, sem causa 
justificada, o objeto deste Termo após 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
assinatura do Contrato;  
 
17.4.2. Deixar de realizar, dentro dos prazos previstos, sem causa justificada, os serviços 
de assistência técnica e manutenção definidos no Contrato. 
 
17.5. A falha na execução do Contrato prevista no item 17.2.3 desta cláusula estará 
configurada quando a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações 
previstas na Tabela 3, do item 17.7, desta cláusula, e alcançar o total de 20 pontos, 
cumulativamente, conforme a graduação de infrações constante da Tabela 1 a seguir: 
 

Tabela 1 
 

GRAU DE 
INFRAÇÃO 

PONTUAÇÃO PARA CADA 
INFRAÇÃO COMETIDA 
DURANTE A VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

 
17.5.1. A falha na execução do Contrato acarretará a sua inexecução total ou parcial. 
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17.6. O comportamento previsto no item 17.2.5 desta cláusula estará configurado 
quando a Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CREA-SC aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 
 

Tabela 2 
 

GRAU DE 
INFRAÇÃO CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 
2 R$ 500,00 
3 R$ 700,00 
4 R$ 900,00 
5 R$ 2.000,00 
6 R$ 5.000,00 

 
Tabela 3 

 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou mal apresentado e/ou 

sem crachá. 
1 

Por 
empregado ou 
por ocorrência 

2 Manter funcionário sem qualificação 
para a execução dos serviços. 1 

Por 
empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo, 
substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

4 Fornecer informação pérfida de serviço 
ou substituição de material. 2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo 

motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratuais. 

6 Por dia e por 
posto 

6 Destruir ou danificar documentos por 
culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências do CREA-SC 

para fins diversos do objeto do 
contrato. 

5 Por ocorrência 

8 Recusar-se a executar serviço 5 Por ocorrência 
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determinado pela Fiscalização, sem 
motivo justificado. 

9 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que cause 

dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências do CREA-SC 
quaisquer equipamentos ou materiais, 

previstos em Contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 Por item e por 
ocorrência 

11 
Refazer manutenção, conserto e/ou 

substituição de mesma causa/natureza 
no mesmo equipamento e/ou serviço. 

3 Por ocorrência 

12 
Entregar equipamento e/ou serviço 

com especificações diversas das 
exigidas. 

6 Por ocorrência 

13 
Retirar funcionários ou encarregados 

do serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CREA-SC. 

4 
Por 

empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

14 Cumprir os prazos estabelecidos no 
Contrato. 5 Por ocorrência 

e por dia 

15 
Substituir empregado que tenha 

conduta inconveniente ou incompatível 
com suas atribuições. 

1 
Por 

empregado e 
por dia 

16 
Manter a documentação e/ou a 
condição de habilitação e/ou de 

assinatura do contrato atualizadas. 
1 Por item e por 

ocorrência 

17 
Cumprir horário estabelecido pelo 

Contrato ou determinado pela 
Fiscalização. 

1 Por ocorrência 

18 Cumprir determinação da Fiscalização. 1 Por ocorrência 

19 
Cumprir determinação formal ou 

instrução complementar da 
Fiscalização. 

2 Por ocorrência 

20 

Substituir/manutenir os equipamentos 
e/ou os serviços em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções, total ou 

parcialmente. 

5 Por ocorrência 

21 
Treinar os empregados do CREA-SC 

em alguma das 
funcionalidades/condições do objeto. 

2 Por ocorrência 
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17.8. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente à de 
impedimento de licitar e contratar estabelecida no item 17.2 desta cláusula. 
 
17.9. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 
Contratada. 
 
17.9.1. Se o valor a ser pago à Contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença poderá ser descontada da garantia contratual. 
 
17.9.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a Contratada 
obrigada a recolher a importância devida no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
da comunicação oficial pelo CREA-SC. 
 
17.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela empresa 
contratada ao CREA-SC, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa e 
cobrado judicialmente.  
 
17.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contados da 
solicitação do CREA-SC. 
 
17.10. A aplicação de multa não impede o CREA-SC de rescindir o Contrato e de impor 
simultaneamente à Contratada penas de advertência, suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade. 
 
17.11. A intimação dos atos correspondentes à pena de suspensão temporária e à 
declaração de inidoneidade será feita mediante publicação na imprensa oficial.  

 
17.12. Para validade da aplicação de penalidades será assegurado à Contratada o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A aplicação 
de penalidades deve estar devidamente motivada em processo administrativo. 

 
17.13. As multas administrativas previstas acima não têm caráter compensatório, não 
eximindo a Contratada do pagamento por perdas e danos das infrações cometidas.  

 
 

O presente Termo de Referência foi elaborado pelos Departamentos de 
Atendimento e de Administração do CREA-SC, em conformidade com a legislação 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2013 – CREA-SC                                                                                 Página 84 de 113 
 

 

específica e com a necessidade da Administração, e submetido à consideração e à 
aprovação da Presidência do CREA-SC.  
  

Florianópolis/SC, 28 de novembro de 2013. 
 
 
 

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL 
Gerente do Departamento de Administração do CREA-SC 

 
 

 
JOSÉ EDUARDO LONGO MARCOLINO 

Gerente do Departamento de Atendimento do CREA-SC 
 
 

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referência, recomendando-o para balizamento 
da Licitação, com fundamento no artigo 3° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
artigo 8° do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, e nos artigos 8° e 9° do Decreto n° 
5.450, de 31 de maio de 2005.  
  
  
  

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER 
Presidente do CREA-SC 
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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 136.390/2013 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2013 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA 
CATARINA – CREA-SC, E DE OUTRO, A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA 
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA DIGITAL COM A SOLUÇÃO DE CONTACT 
CENTER E DE 30 (TRINTA) TELEFONES IPS. 
 

DAS PARTES 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, o CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
82.511.643/0001-64, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, n.º 2.125, Itacorubi, 
Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Presidente, Eng. Civ. Seg. Trab. 
CARLOS ALBERTO KITA XAVIER, brasileiro, casado, portador do RG n° 
803.282.479-2 - SSP/RS e do CPF/MF n° 465.974.680-15, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de 
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste 
ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente do Processo Licitatório 
n.º 136.390/2013, passando a proposta da CONTRATADA, independentemente de sua 
transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, sujeitando-se às 
normas e disposições contidas na Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 
5.450/05 e demais regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento sob o regime integral, a 
instalação, o treinamento e a manutenção - pela CONTRATADA - de uma Central 
Telefônica Híbrida Digital com a Solução de Contact Center e 30 (trinta) telefones IPs, 
atendendo às Normas da Anatel, configurada com 30 Troncos Digitais, 08 Troncos 
Analógicos, 140 Ramais Analógicos e 30 Ramais IP, podendo ser ampliada, conforme 
especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2013 e anexos, em 
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especial o Termo de Referência e a proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendo 
parte integrante e inseparável deste Contrato, como se aqui estivessem transcritos. 

 
1.1.1. A marca, o modelo e o fabricante dos itens ora contratados são: 

 
a) Central Telefônica Híbrida Digital: ________________________ 

b) Telefone IP: ________________________ 

c) Unidade de Resposta Audível – URA: ________________________ 

d) Sistema de Tarifação e Análise de Bilhetagem: ______________________ 

e) Solução de Contact Center: ________________________ 

 
1.2. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o material, 
equipamentos, acessórios, e infraestrutura, bem como pela mão-de-obra, necessários ao 
fornecimento, instalação e funcionamento da Central Telefônica e demais itens objetos 
deste Contrato, incluindo o treinamento e a manutenção. Neste sentido, será 
responsabilidade da CONTRATADA todo o fornecimento e serviços indispensáveis ao 
transporte, entrega, instalação, testes e colocação em correto e perfeito funcionamento 
da Central Telefônica e demais itens objetos deste Contrato, inclusive em se tratando de 
serviços de cabeamento, alvenaria, distribuição de energia, e etc., de modo que o objeto 
deve ser entregue devidamente pronto e acabado ao CREA-SC, ficando sob 
responsabilidade da CONTRATADA, e às expensas desta, tudo o quanto for necessário 
para tanto. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
2.1. O prazo máximo de entrega, instalação, testes e colocação em correto e perfeito 
funcionamento da Central Telefônica, da Solução de Contact Center, dos telefones IPs e 
dos demais itens objetos deste Contrato deverá ser de............... 60 (sessenta).............. dias 
corridos, a contar da data da assinatura do Contrato. 

 
2.2. A instalação dos equipamentos e demais atos necessários deverão observar as 
exigências da concessionária, conforme normas vigentes aplicáveis. 
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2.3. A entrega e instalação deverão ocorrer nas dependências da Sede do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, no endereço 
Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, bairro Itacorubi, CEP: 88.034-001, Florianópolis/SC. 

 
2.4. A CONTRATADA deverá fornecer 01 (uma) via da documentação necessária à 
manutenção e operação da Central Privada de Comutação Telefônica - CPA-T ofertada, 
bem como de todo o seu sistema. Toda documentação técnica deverá ser redigida em 
português ou inglês, porém os manuais de operação do usuário deverão ser redigidos 
em português. 

 
2.5. A CONTRATADA deverá fornecer, ainda, os seguintes documentos: 

 
2.5.1. Documentação de operação e manutenção, que contenha as especificações físicas 
(dimensões e peso), descrição funcional de comandos e alarmes, procedimentos de 
inicialização do sistema. 

 
2.5.2. Documentação do projeto que contenha as condições de alimentação elétrica e 
ambientais de funcionamento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO TREINAMENTO 
 
3.1. A CONTRATADA deverá prover um treinamento de toda a solução ofertada, 
para o qual se estima um mínimo de 40 (quarenta) horas, mas que ficará a cargo e de 
acordo com a expertise da Contratada, e que deverá conter, no mínimo, as 
características a seguir elencadas: 

 
3.1.1. Local e Data: O treinamento deverá ser realizado nas dependências da Sede do 
CREA-SC, e deverá ser realizado imediatamente após a ativação do sistema e antes de 
sua entrega em operação ao CONTRATANTE. 

 
3.1.2. Infraestrutura: O CREA-SC disponibilizará todos os recursos que a 
CONTRATADA necessitar para efetuar o treinamento, tais como ramais e 
computadores com as aplicações instaladas. 

 
3.1.3. Estrutura do repasse de conhecimento: O repasse de conhecimento deverá 
obedecer ao seguinte cronograma estimado, conforme o disposto no item 3.1: 
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Motivo Carga horária Quantidade máxima 
de participantes* 

Atendentes do Contact Center 08 horas 12 
Supervisores do Contact Center 

(incluindo Operação e configurações 
da URA, Software de Gestão de 

Contact Center e Gravador) 

 
16 horas 

 
06 

Telefonistas 08 horas 05 
Operação e Manutenção do PABX 08 horas 05 

*Quantidade máxima definida pelo CREA-SC. 
 
3.2. Após o treinamento teórico, a Contratada deverá disponibilizar nas 
dependências da Sede do CREA-SC, um ciclo de consolidação do conhecimento 
referente à solução, para todo o público capacitado nos treinamentos anteriores, com 
duração estimada de 30 (trinta) horas em 05 (cinco) dias consecutivos (segunda à sexta-
feira) com carga horária de 06 (seis) horas diárias nos seguintes horários: 

 
 Período Matutino: das 09 às 12 horas; 

 Período Vespertino: das 14 às 17 horas. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA 
 
4.1. A CONTRATADA deverá ofertar garantia plena com vigência de............... 12 
(doze) .................. meses para todo o sistema (equipamentos, obras e serviços) objeto 
deste Contrato, a qual deverá incluir a prestação dos serviços de assistência técnica 
(manutenção preventiva e corretiva, incluindo a prestação dos serviços e o 
fornecimento de peças e/ou novos equipamentos, a expensas da CONTRATADA), 
contados da data do recebimento definitivo do objeto do Contrato. 

 
4.2.  A faixa de cobertura disponibilizada pela CONTRATADA para abertura de 
chamados técnicos pelo CONTRATANTE envolvendo manutenção corretiva, 
manutenção preventiva e configuração do Sistema Digital de Telecomunicações, deverá 
ser, no mínimo, de segunda-feira à sexta-feira, dias úteis, das 08:00 horas até às 18:00 
horas. 

4.3. A abertura de chamados técnicos deverá ser efetuada através da Central de 
Atendimento a Clientes da CONTRATADA e, para isso, a mesma deverá disponibilizar 
número telefônico e/ou e-mail. 
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4.4. Durante a vigência da garantia, a CONTRATADA deverá garantir o pleno 
funcionamento do sistema, através da prestação de serviços de manutenção e 
assistência técnica, para propiciar o perfeito funcionamento do sistema. 

4.5. Todas as despesas com peças, componentes, novos equipamentos, deslocamento 
e hospedagem de técnicos, mão-de-obra, fretes, tributos, seguros e quaisquer outras 
despesas que vierem a ocorrer na execução dos serviços de manutenção e assistência 
técnica durante o período de vigência da garantia, serão de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA. 

4.6. Excluem-se da garantia os defeitos provocados por mau uso comprovado ou em 
desacordo com as instruções fornecidas de manuseio e, ainda, os causados por 
descargas atmosféricas e elétricas ou causas de força maior, tais como incêndios, 
inundações e outras comprováveis por laudo pertinente. 

4.7. Configuração do Sistema Digital de Telecomunicações: o CONTRATANTE, 
quando necessário e a seu critério, e durante o prazo de vigência da garantia, terá o 
direito a solicitar 02 (duas) configurações por mês, não cumulativas, visando à 
adequação (programação de categorização de ramais, de novas rotas, reconfiguração 
das rotas de menor custo (LCR) e outras configurações necessárias) do Sistema Digital 
de Telecomunicações a eventuais mudanças no ambiente ao qual está inserido. A 
Contratada deverá atender ao pedido para configuração em no máximo 72 (setenta e 
duas) horas (excluindo sábados, domingos e feriados), decorridas do registro da 
solicitação. 

4.8. Manutenção Preventiva: a manutenção preventiva deverá ser realizada 
mensalmente pela Contratada e deve incluir inspeção total do sistema. 

4.8.1. Os serviços de manutenção preventiva poderão ser realizados simultaneamente 
por ocasião das visitas de manutenção corretiva. 

4.8.2. Os serviços de manutenção preventiva do Sistema de Telecomunicações poderão 
ser realizados remotamente por telemanutenção ou presencial.  

4.9. Manutenção Corretiva: a manutenção corretiva deverá ser realizada sempre que 
solicitada pelo CONTRATANTE para eliminação de falhas de uso normal no sistema, 
através de intervenção remota, via telemanutenção, ou através de envio de técnico da 
CONTRATADA. 

4.9.1. Esta manutenção caracteriza-se pelo ajuste necessário, com ou sem mão-de-obra 
e com ou sem substituição de peças e/ou equipamentos, hardware ou software, 
conforme a necessidade, para total eliminação da falha ou defeito, visando recolocar o 
sistema em perfeitas condições de funcionamento. 
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4.9.2. Prazo de Atendimento Normal: após notificação da eventual anomalia do 
sistema, informada pelo CONTRATANTE, o atendimento deverá ocorrer em até 12 
(doze) horas subsequentes ao chamado. Este prazo será contabilizado no seguinte 
período: segunda-feira à sexta-feira (08:00 às 18:00). Sábados, domingos e feriados não 
serão contabilizados. 

4.9.3. Prazo de Atendimento Emergencial: na hipótese de ocorrência de situações 
emergenciais, cuja anomalia esteja comprometendo seriamente o sistema, 
principalmente as entradas de ligações externas, o atendimento deverá ocorrer em até 
04 (quatro) horas subsequentes ao chamado. Este prazo será contabilizado em período 
integral (00:00 às 24:00), domingo à sábado, incluindo feriados.  

4.9.4. Prazo para identificação e solução do problema: após a chegada do técnico da 
CONTRATADA nas instalações do CONTRATANTE, o problema deverá ser 
solucionado no prazo máximo de 04 (quatro) horas. Se o atendimento da 
CONTRATADA for através de acesso remoto, este prazo será contabilizado após o 
estabelecimento da conexão.  

4.9.5. Prazo para substituição do equipamento: caso o problema não seja solucionado 
no prazo estabelecido no item acima e haja necessidade de substituição do sistema (em 
seu todo ou partes), a substituição deverá ocorrer no máximo em 72 (setenta e duas) 
horas, contado a partir do término do prazo acima.  

4.9.6. Manutenção do Sistema de Tarifação e Bilhetagem: a manutenção/atualização 
das tabelas tarifárias das Operadoras de Telefonia Fixa e Móvel devem ser realizadas no 
máximo em 01 (uma) semana após a vigência das novas tarifas autorizadas pela 
ANATEL, sendo que todos os bilhetes devem ser atualizados com a(s) nova(s) tabela(s).   

4.10. Suporte de Software: a CONTRATADA prestará os seguintes serviços de suporte 
de software: 

4.10.1. Correção de Software: a CONTRATADA prestará suporte técnico de correção 
dos softwares do sistema, de forma a solucionar deficiências e/ou prevenir situações 
que possam gerar falhas. 

4.10.2. Alteração de Software: a CONTRATADA prestará suporte técnico de alteração 
dos softwares do sistema, visando melhoria dos mesmos, e também de forma a 
assegurar a compatibilidade do sistema com os futuros aperfeiçoamentos. 

4.10.3. Atualização Tecnológica: caso seja de interesse do CONTRATANTE, a 
implementação de atualizações tecnológicas de software ou de equipamento será 
realizada de comum acordo entre as partes, com valores e cronograma previamente 
ajustados. 
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4.11. Os serviços de assistência técnica (atualização, manutenção preventiva e 
corretiva) na Central Privada de Comutação Telefônica e Solução de Contact Center 
ofertada, objeto deste Contrato, deverão ser prestados pela própria CONTRATADA ou 
por empresa credenciada técnica indicada pela mesma. 

4.12. Deverá ser garantido pela CONTRATADA o fornecimento de qualquer parte, 
peça ou componente dos equipamentos fornecidos por um período mínimo de 36 (trinta 
e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto, sendo que no período de 
vigência da garantia, tal situação será contemplada nos termos acima. O referido lapso 
de tempo deve-se ao fato de se evitar que o CONTRATANTE adquira equipamentos 
obsoletos do ponto de vista de reposição de partes, peças ou componentes. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
5.1. O valor global deste Contrato importa em R$......................... (..................), referente 
ao valor final do objeto adquirido, conforme tabela abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 
(1) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(2) 

PREÇO TOTAL 
(1 x 2) 

Central Telefônica Híbrida Digital 
Marca:.................................................................
Modelo:...............................................................
Fabricante:.......................................................... 

01 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Telefone IP 
Marca:.................................................................
Modelo:...............................................................
Fabricante:.......................................................... 

30 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Unidade de Resposta Audível – URA 
Marca:.................................................................
Modelo:...............................................................
Fabricante:.......................................................... 

01 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Sistema de Tarifação e Análise de 
Bilhetagem 

Marca:.................................................................
Modelo:...............................................................
Fabricante:.......................................................... 

01 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Solução de Contact Center: 
Marca:................................................................. 
Modelo:............................................................... 
Fabricante:.......................................................... 

Posições de atendimento de módulo 
agente, contemplando atendimentos de 

voz, chat e e-mail 
08 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Posições de módulo supervisão 02 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 
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Sistema de gravação simultânea das 
posições de atendimento 08 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Integração chat e e-mail no site do CREA-
SC 01 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Pesquisa de satisfação para atendimento 
de voz 01 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

SERVIÇOS: 
Instalação do objeto 01 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Manutenção Preventiva/Corretiva do 
objeto ............ meses R$ .......(.......) R$ .......(.......) 

Treinamento do objeto 01 R$ .......(.......) R$ .......(.......) 
VALOR GLOBAL  R$ .......(.......) 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão por conta do 
Elemento de Despesa de n.º 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 
7.1. O prazo de vigência deste Contrato será de ....... (.......................) meses, a contar de 
XX/XX/20XX e terminará em XX/XX/20XX. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições 
deste Contrato, do Edital e dos seus Anexos e de acordo com a proposta apresentada, 
atendendo sempre aos critérios de qualidade exigidos, e cumprindo integralmente 
todas as especificações e demais exigências atinentes ao fornecimento, transporte, 
entrega, instalação, testes, colocação em correto e perfeito funcionamento, treinamento e 
manutenção do objeto contratado. 

 
8.2. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam 
suas obrigações. 

 
8.3. Cumprir os prazos de entrega e instalação/montagem dos materiais, que não 
poderão ser superiores aos estabelecidos neste Contrato, contados da data da assinatura 
do Contrato, devendo fazê-los com a qualidade e a tempestividade previstas. 

 
8.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto deste Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.   
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8.5. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste Contrato, 
bem como por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas. 

 
8.6. Na hipótese da subcontratação parcial do objeto contratado, a CONTRATADA 
deverá assumir inteira responsabilidade técnica e operacional pela execução do 
Contrato, zelando pela observância de todas as obrigações firmadas com o 
CONTRATANTE, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a 
responsabilidade por eventuais problemas e/ou irregularidades constatadas.  
  
8.7. Entregar e instalar os materiais em perfeito estado de uso e funcionamento, 
devendo ser os mesmos novos e de primeiro uso.  

 
8.8. Entregar e instalar todos os materiais solicitados na Sede do CREA-SC, sem que 
isso implique acréscimo no preço constante da proposta.  Após recebidos e instalados, 
os materiais serão conferidos pelo setor  competente. Se constatada qualquer 
irregularidade, a CONTRATADA deverá substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias corridos. 

 
8.8.1. Em caso de substituição dos materiais, conforme previsto acima, correrão à conta 
da CONTRATADA as despesas decorrentes da devolução e da nova 
entrega/instalação/montagem dos objetos. 

 
8.9. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ora 
adquiridos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham 
sido ocasionados por seus empregados durante a entrega, instalação/montagem ou a 
prestação da Assistência Técnica. 

 
8.10. Entregar e instalar produto testado e funcionando, acompanhado de nota fiscal 
discriminando serviço executado, de acordo com as especificações técnicas.  

 
8.11. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas.  
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8.11.1. Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os itens que após a 
entrega e aceite venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que 
venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, 
não tenha contribuído, por ação ou omissão, o CREA-SC. 

 
8.12. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
seu endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de 
correspondência e afins. 

 
8.13. Aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os acréscimos que se façam 
necessários nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto, 
de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, não sendo necessária a 
comunicação prévia do CONTRATANTE.  

 
8.14.  Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE.  

  
8.15. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que 
interfiram na execução do Contrato. 

 
8.16. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto e documento de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros, 
de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo 
orientar seus empregados a observar rigorosamente esta determinação. 

 
8.17. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros 
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão do fornecimento 
do objeto do Contrato sem o consentimento, por escrito, do CONTRATANTE. 

 
8.18. Indicar seu representante junto ao CONTRATANTE, que durante o período de 
vigência do Contrato será a pessoa a quem a Administração recorrerá sempre que for 
necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução para problemas que 
porventura surgirem durante a execução do Contrato. 
 
8.19. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, 



  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CREA-SC 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2013 – CREA-SC                                                                                 Página 95 de 113 
 

 

contribuições, indenizações, distribuição de vales-refeição, vales-transporte e outras 
exigências fiscais, sociais ou trabalhistas.  

 
8.20. Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta 
contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o 
CONTRATANTE fiscalizar e acompanhar todo o procedimento.  

 
8.21. Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas 
disciplinares do CONTRATANTE. 

 
8.22. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada pelos seus empregados nas instalações do CONTRATANTE. 

 
8.23. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente ou quando verificar condições inadequadas para a execução do Contrato ou a 
iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução. 

 
8.24. Prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para boa 
execução do Contrato. 

 
8.25. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

 
Responsabiliza-se a CONTRATADA pelos seguintes encargos, em especial: 
 
8.26. Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

 
8.27. De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 
Contrato. 
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8.28. De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
do trabalho. 

 
8.29. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e comerciais 
decorrentes da execução dos serviços objeto do Contrato.  

 
8.29.1. A inadimplência da CONTRATADA relativa aos encargos dos itens 8.26, 8.27, 
8.28 e 8.29 não transfere à Administração responsabilidade por seu pagamento nem 
onera o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressa e 
contratualmente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 
Administração. 

 
8.30. Adotar os demais procedimentos necessários à boa execução do Contrato. 

 
8.31. São expressamente VEDADAS à CONTRATADA: 

 
8.31.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, 
ativo ou aposentado há menos de 05 (cinco) anos; 

 
8.31.2. A veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE. 

 
8.31.3. Caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer espécie de operação 
financeira. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
9.1. Cumprir todas as obrigações em conformidade com as disposições deste 
Contrato, do Edital e dos seus Anexos.  

  
9.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 

  
9.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 
especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo. 
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9.4. Acompanhar a execução do Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c o art. 
67 da Lei nº 8.666/93, através dos Fiscais do Contrato, que exercerão ampla e irrestrita 
fiscalização e gestão do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da 
CONTRATADA constantes deste Contrato, do Edital e do Termo de Referência 
respectivos.  

 
9.5. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante 
a execução da relação contratual. 

 
9.6. Permitir o acesso dos técnicos da Contratada aos aparelhos/materiais para a 
execução de serviços de assistência técnica. 

 
9.7. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço de assistência 
técnica por intermédio de servidores designados para este fim. 

 
9.8. Exercer a fiscalização da execução do Contrato por servidores especialmente 
designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto 
das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. Tal 
fiscalização, em hipótese nenhuma, atenua ou exime de responsabilidade a Contratada. 

 
9.9. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Contrato. 
 
9.10. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto do Contrato em desacordo 
com as respectivas especificações. 
 
9.11. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências ou os problemas verificados para 
que efetue medidas corretivas. 
 
9.12. Informar à CONTRATADA os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento 
da execução do Contrato. 
 
9.13. Verificar, durante toda a execução do Contrato, a manutenção, pela 
CONTRATADA, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
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9.14. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA ao local de fornecimento 
do material. 

 
9.15. Impedir que terceiros estranhos à contratação forneçam o objeto licitado,  
ressalvados os casos de subcontratação admitidos neste Contrato, no ato convocatório e 
no Contrato. 

 
9.16. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

 
9.17. Solicitar a substituição/reparação do objeto do Contrato que esteja em desacordo 
com a especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito.  

 
9.18. Fiscalizar, gerir e acompanhar a execução do objeto do Contrato, alertando a 
CONTRATADA das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. 
Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade a 
CONTRATADA.  

 
9.19. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e nas condições estabelecidas no 
Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
10.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar o fornecimento principal do 
equipamento e sistema objeto deste Contrato; sendo-lhe, porém, permitido subcontratar 
os serviços acessórios/auxiliares de instalação, manutenção/assistência técnica e 
treinamento, que representam parcela de menor relevância da contratação, desde que 
mediante prévia anuência do CONTRATANTE, continuando a CONTRATADA a 
responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.  

 
10.1.1. Os serviços de assistência técnica (atualização, manutenção preventiva e 
corretiva) na Central Privada de Comutação Telefônica e Solução de Contact Center 
ofertada, objeto deste Contrato, deverão ser prestados pela própria CONTRATADA ou 
por empresa credenciada técnica indicada pela mesma. 
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10.1.2. A CONTRATADA declara-se ciente de ser a única responsável pelos serviços 
executados por suas subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicação de qualquer 
penalidade prevista pelo descumprimento das obrigações assumidas. 

 
10.2. Antes de realizar qualquer tipo de subcontratação, a CONTRATADA deverá 
comunicar previamente os serviços optados pela subcontratação ao CONTRATANTE, 
apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executá-los. 
A CONTRATADA deverá consultar o CONTRATANTE da possibilidade e 
concordância em subcontratar, sendo que este ratificará tal pedido, de acordo com a sua 
conveniência, e desde que não haja afronta à lei. 

 
10.3. A pessoa, física ou jurídica, que venha a ser subcontratada, deverá atender, no 
mínimo, às seguintes exigências: 

 
f) não haver sido declarada suspensa do direito de licitar perante o CREA-SC; 

g) não haver sido declarada inidônea perante a Administração Pública; 

h) não haver sido pedida ou declarada sua falência; 

i) estar regular no recolhimento de tributos e contribuições perante todas as esferas 
governamentais; 

j) estar regular perante as demais exigências de leis especiais, quando for o caso. 

 
10.4. A inobservância pela CONTRATADA das disposições previstas nesta cláusula 
assegura ao CONTRATANTE o direito de rescisão contratual, sujeitando-se a 
CONTRATADA às penalidades descritas no Contrato, bem como na legislação 
aplicável. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
11.1. Após o cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá 
apresentar ao Fiscal do CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, a 
respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do competente Termo de Recebimento 
Definitivo do objeto. 
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11.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar os dados bancários da CONTRATADA, para 
fins de depósito dos pagamentos devidos. O pagamento será efetuado pelo 
CONTRATANTE mediante ordem bancária creditada em conta corrente da 
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da protocolização da 
nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, desde que não haja 
fator impeditivo imputável à CONTRATADA. 

 
11.3. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente ao produto/material entregue 
caberá ao fiscal do Contrato ou a outro servidor expressamente designado para esse 
fim.  

 
11.4. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues ao 
CONTRATANTE em data posterior à indicada na condição acima, será imputado à 
CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

 
11.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação/entrega qualquer obrigação financeira e/ou documentação comprobatória, 
sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 
11.6. Para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar 
juntamente às notas fiscais/faturas, a seguinte documentação comprobatória: Certidão 
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros – CND/CPD-EN – Previdência Social/Receita Federal 
do Brasil – RFB; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF - Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT – 
Tribunal Superior do Trabalho - TST. 

 
11.7. A não apresentação da documentação de que trata o item 11.6 no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrega da nota fiscal/fatura no prazo contratual, 
poderá ensejar a rescisão do Contrato e os valores retidos somente serão pagos após a 
comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos 
encontram-se em dia. 

 
11.8. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do 
Contrato. 
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11.9. O CONTRATANTE somente efetuará o pagamento após a atestação, pelo Fiscal 
do Contrato, de que o produto/material foi entregue em conformidade com as 
especificações do Contrato.  

 
11.10. Será retido na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem 
assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - 
COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o art. 64 da Lei n° 9.430, de 
27 de dezembro de 1996 e Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, 
além de possíveis retenções a titulo de ISS (Impostos sobre Serviços), conforme 
legislação municipal específica. 

 
11.11. Deverá a CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a 
Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa 
RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em 
suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo CONTRATANTE, os encargos 
tributários atribuídos a empresas não optantes. 

 
11.12. Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão CONTRATANTE, este 
será efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

 
11.13. Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos, pelo CONTRATANTE, encargos 
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 
em regime de juros simples. 

 
11.14. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
12. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE 
 
13.1. Os valores ora contratados são fixos e irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
14.1. A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a 
rescisão do Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 
14.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

 
14.2.1. Determinada por ato administrativo unilateral e motivado do CONTRATANTE, 
quando o CREA-SC, frente a situações de descumprimento de cláusulas contratuais por 
parte da CONTRATADA, lentidão, atraso, paralisação ou por razões de interesse 
público, decidir rescindir o Contrato; 

 
14.2.2. Amigável, por acordo formalizado no processo entre o CREA-SC e a 
CONTRATADA, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

 
14.2.3. Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme 
os termos de sentença transitada em julgado; 

 
14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo e, no procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir 
provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 

 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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14.5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o 
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

 
14.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do art. 78, da Lei n.º 
8.666/1993, sem que haja culpa da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados, tendo ainda direito a, principalmente: 

 
14.6.1. devolução da garantia apresentada; 

 
14.6.2. pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

 
14.6.3. pagamento do custo de desmobilização. 

 
14.7. Nos casos de rescisão, será necessário lavrar Termo de Encerramento de 
Contrato, decorrente de rescisão, devidamente assinado pelas partes Contratantes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, DA GESTÃO E DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada, gerida e 
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 66 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, pelas 
Gerências dos Departamentos de Atendimento e de Administração do CREA-SC, 
nomeada por Portaria da Presidência do CREA-SC, ou por preposto por esta 
expressamente indicado e autorizado pela Presidência, ao qual caberá fiscalizar o objeto 
do Contrato e realizar a sua gestão, na qualidade de Fiscal do CONTRATANTE para a 
presente contratação. 

 
15.2. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pelo CONTRATANTE, 
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente, 
sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que 
deverá constar o nome completo, n.º do CPF e do documento de identidade, além dos 
dados relacionados à sua qualificação profissional e cargo/função que exerce na 
CONTRATADA. 
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15.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como prestar esclarecimentos quanto 
às faturas dos serviços prestados. 

 
15.4. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações dos Fiscais e do Departamento de Administração do CONTRATANTE, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho. 

 
15.5. Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto contratual durante a execução 
do Contrato sem autorização expressa dos Fiscais do CONTRATANTE. 

 
15.6. Os Fiscais do CONTRATANTE e toda pessoa autorizada por ele terão livre 
acesso aos objetos/serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados os 
trabalhos. 

 
15.7. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto contratual cabe aos 
Fiscais do CONTRATANTE, os quais ficarão responsáveis pela emissão dos Termos de 
Recebimento Provisório e Definitivo e determinarão o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
15.7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais do 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas, por estes, a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 

 
15.7.2. Os Fiscais emitirão o Termo de Recebimento Provisório na data do término da 
instalação, testes e colocação em funcionamento do objeto, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do material com as especificações exigidas. O Termo de 
Recebimento Definitivo será emitido pelos Fiscais no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a contar da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a verificação 
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

 
15.8. O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual a ser(em) utilizado(s) 
pelos Fiscais do CONTRATANTE deverá(ão) compreender a mensuração dos seguintes 
aspectos: 
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15.8.1. Os resultados alcançados, com a verificação da qualidade demandada; 

 
15.8.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

 
15.8.3. A adequação do objeto fornecido às especificações e exigências da contratação; 

 
15.8.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato; 

 
15.8.5. A satisfação do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 
16.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

 
16.1.1. Nas normas do Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto 5.450, de 31 
de maio de 2005, do Decreto n.º 3.784, de 06 de abril de 2001, do Decreto n.º 2.271, de 07 
de julho de 1997, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e alterações posteriores; 

 
16.1.2.  Nos preceitos de direito público; 

 
16.1.3.  Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 
do Direito Privado. 

 
16.2. O presente Contrato vincula-se aos termos: 

 
16.2.1.  Do Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2013, e de todos os seus Anexos, em 
especial do Termo de Referência respectivo; 

 
16.2.2.  Da proposta da CONTRATADA. 
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16.3. Todos os equipamentos e serviços associados à Central Telefônica devem estar 
de acordo com as normas obtidas pela ISO (International Standart Organization), ETSI 
(European Telecommunications Standard Institute), ITU (International 
Telecommunication Union), MINICOM (Ministério das Comunicações) e ANATEL 
(Agência Nacional de Telecomunicações). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 
 
17.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002, e no art. 28, do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e será descredenciada do Sicaf e do Cadastro de Fornecedores do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem 
prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% (trinta por cento) sobre o 
valor global do Contrato, a empresa CONTRATADA que:  
 
17.1.1. Deixar de entregar documentação exigida no Edital ou apresentar documentação 
falsa; 
 
17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
17.1.3. Falhar na execução do Contrato; 
 
17.1.4. Fraudar na execução do Contrato; 
 
17.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
17.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
17.1.7. Fizer declaração falsa; 
 
17.1.8. Não mantiver a sua proposta. 
 
17.2. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do 
Contrato, de que trata o item 17.1.3 desta cláusula, o valor relativo às multas aplicadas 
em razão do item 17.6 desta cláusula. 
 
17.3. O retardamento da execução previsto no item 17.1.2, estará configurado quando 
a CONTRATADA:  
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17.3.1. Deixar de entregar, instalar, testar e colocar em funcionamento, sem causa 
justificada, o objeto deste Contrato após 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
assinatura do Contrato;  
 
17.3.2. Deixar de realizar, dentro dos prazos previstos, sem causa justificada, os serviços 
de assistência técnica e manutenção definidos no Contrato. 
 
17.4. A falha na execução do Contrato prevista no item 17.1.3 desta cláusula estará 
configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações 
previstas na Tabela 3, do item 17.6, desta cláusula, e alcançar o total de 20 pontos, 
cumulativamente, conforme a graduação de infrações constante da Tabela 1 a seguir: 
 

Tabela 1 
 

GRAU DE 
INFRAÇÃO 

PONTUAÇÃO PARA CADA 
INFRAÇÃO COMETIDA 
DURANTE A VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

 
17.4.1. A falha na execução do Contrato acarretará a sua inexecução total ou parcial. 
 
17.5. O comportamento previsto no item 17.1.5 desta cláusula estará configurado 
quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATANTE aplicará 
multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 
 

Tabela 2 
 

GRAU DE 
INFRAÇÃO CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 
2 R$ 500,00 
3 R$ 700,00 
4 R$ 900,00 
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5 R$ 2.000,00 
6 R$ 5.000,00 

 
Tabela 3 

 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou mal apresentado e/ou 

sem crachá. 
1 

Por 
empregado ou 
por ocorrência 

2 Manter funcionário sem qualificação 
para a execução dos serviços. 1 

Por 
empregado e 

por dia 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo, 
substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

4 Fornecer informação pérfida de serviço 
ou substituição de material. 2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo 

motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratuais. 

6 Por dia e por 
posto 

6 Destruir ou danificar documentos por 
culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências do CREA-SC 

para fins diversos do objeto do 
contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço 

determinado pela Fiscalização, sem 
motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que cause 

dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 

Retirar das dependências do CREA-SC 
quaisquer equipamentos ou materiais, 

previstos em Contrato, sem autorização 
prévia do responsável. 

1 Por item e por 
ocorrência 

11 
Refazer manutenção, conserto e/ou 

substituição de mesma causa/natureza 
no mesmo equipamento e/ou serviço. 

3 Por ocorrência 

12 
Entregar equipamento e/ou serviço 

com especificações diversas das 
exigidas. 

6 Por ocorrência 

13 Retirar funcionários ou encarregados 4 Por 
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do serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CREA-SC. 

empregado e 
por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

14 Cumprir os prazos estabelecidos no 
Contrato. 5 Por ocorrência 

e por dia 

15 
Substituir empregado que tenha 

conduta inconveniente ou incompatível 
com suas atribuições. 

1 
Por 

empregado e 
por dia 

16 
Manter a documentação e/ou a 
condição de habilitação e/ou de 

assinatura do contrato atualizadas. 
1 Por item e por 

ocorrência 

17 
Cumprir horário estabelecido pelo 

Contrato ou determinado pela 
Fiscalização. 

1 Por ocorrência 

18 Cumprir determinação da Fiscalização. 1 Por ocorrência 

19 
Cumprir determinação formal ou 

instrução complementar da 
Fiscalização. 

2 Por ocorrência 

20 

Substituir/manutenir os equipamentos 
e/ou os serviços em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções, total ou 

parcialmente. 

5 Por ocorrência 

21 
Treinar os empregados do CREA-SC 

em alguma das 
funcionalidades/condições do objeto. 

2 Por ocorrência 

 
17.7. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente à de 
impedimento de licitar e contratar estabelecida no item 17.1 desta cláusula. 
 
17.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA. 
 
17.8.1. Se o valor a ser pago à Contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença poderá ser descontada da garantia contratual. 
 
17.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, contados da comunicação oficial pelo CREA-SC. 
 
17.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa e cobrado judicialmente.  
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17.9. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contados da 
solicitação do CREA-SC. 
 
17.10. A aplicação de multa não impede o CONTRATANTE de rescindir o Contrato e 
de impor simultaneamente à CONTRATADA penas de advertência, suspensão 
temporária ou declaração de inidoneidade. 
 
17.11. A intimação dos atos correspondentes à pena de suspensão temporária e à 
declaração de inidoneidade será feita mediante publicação na imprensa oficial.  

 
17.12. Para validade da aplicação de penalidades será assegurado à CONTRATADA o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A aplicação 
de penalidades deve estar devidamente motivada em processo administrativo. 

 
17.13. As multas administrativas previstas acima não têm caráter compensatório, não 
eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos das infrações cometidas.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
18.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Foro 
da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de 
Florianópolis.  

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido 
e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua 
publicação e execução.  
 

Florianópolis/SC, ...... de ........................ de 2013. 
 

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER 
Presidente do CREA-SC 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
Testemunhas: 
__________________________________ 
CPF n.º 
CPF n.º 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Ref. Pregão Eletrônico n.º 002/2013 – CREA-SC 
Licitante:______________________________________ 
CNPJ n.º:________________ 
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 
Email:________________________________________ 
 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 
(1) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(2) 

PREÇO TOTAL 
(1 x 2) 

Central Telefônica Híbrida Digital 
Marca:.................................................................
Modelo:...............................................................
Fabricante:.......................................................... 

01 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Telefone IP 
Marca:.................................................................
Modelo:...............................................................
Fabricante:.......................................................... 

30 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Unidade de Resposta Audível – URA 
Marca:.................................................................
Modelo:...............................................................
Fabricante:.......................................................... 

01 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Sistema de Tarifação e Análise de 
Bilhetagem 

Marca:.................................................................
Modelo:...............................................................
Fabricante:.......................................................... 

01 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Solução de Contact Center: 
Marca:................................................................. 
Modelo:............................................................... 
Fabricante:.......................................................... 

Posições de atendimento de módulo 
agente, contemplando atendimentos de 

voz, chat e e-mail 
08 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Posições de módulo supervisão 02 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Sistema de gravação simultânea das 
posições de atendimento 08 

 
R$ .......(.......) 

 

 
R$ .......(.......) 
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Integração chat e e-mail no site do CREA-
SC 01 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Pesquisa de satisfação para atendimento 
de voz 01 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

SERVIÇOS: 

Instalação do objeto 01 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Manutenção Preventiva/Corretiva do 
objeto 12 meses 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

Treinamento do objeto 01 

 
 

R$ .......(.......) 
 
 

R$ .......(.......) 

PREÇO GLOBAL DO OBJETO R$ .......(.......) 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: ....................(...............) dias, contados da data da sua apresentação. 
*Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias. 

 
PRAZO DE GARANTIA: ....................(...............) meses, a contar da data do recebimento 

definitivo do objeto pelo setor competente do CREA-SC. *Prazo de garantia mínimo: 12 (doze) meses. 
 
Os preços contidos nesta proposta incluem todos os tributos, taxas, fretes, custos e despesas, 

diretos ou indiretos, e demais encargos, a qualquer título, necessários ao cumprimento integral do objeto 
do Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2013, do CREA-SC, e seus Anexos. 

 
Declaramos que o objeto ofertado atenderá a todas as exigências do Edital respectivo, em especial 

as do Termo de Referência a este anexado. 
 
******** Na hipótese de a proponente ser cooperativa, deverá anexar à proposta, também, declaração de 
que o modelo de gestão operacional que adota atende ao disposto nos incisos I e II do art. 4º da 
Instrução Normativa – MPOG/SLTI n.º 02/2008, sob pena de desclassificação. 

 
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2013. 

 
__________________________________________________________________ 

Representante Legal 
Cargo/Função na Empresa 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
Ref. Pregão Eletrônico n.º 002/2013 – CREA-SC 
Licitante:______________________________________ 
CNPJ n.º:________________ 
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 
Email:________________________________________ 
 
 

Declaramos que recebemos os documentos e que tomamos conhecimento 
de todas as informações, em especial acerca das condições locais, para o cumprimento 
das obrigações objeto da Licitação Pregão Eletrônico n.º 002/2013, do CREA-SC, e que 
consideramos as mesmas satisfatórias e corretas para serem executadas dentro do prazo 
previsto, assumindo integral responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos 
em virtude da nossa omissão nas referidas verificações, sendo que não poderemos 
alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da Licitação para 
solicitar qualquer alteração, em especial do valor, do Contrato que viermos a celebrar 
caso nossa empresa seja declarada a vencedora da referida Licitação. 

 
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2013. 

 
 

__________________________________________________________________ 
Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


