PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES NACIONAIS ESTRATÉGICAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 63/2015
REGISTRO DE PREÇOS

DATA DE ABERTURA: 11 de setembro de 2015
HORÁRIO: 14h00
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO UASG: 200100

A PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, por meio de seu Pregoeiro, instituído pela
Portaria nº 1236, de 20 de outubro de 2014, do Senhor Secretário Geral do Ministério
Público Federal, de conformidade com o processo nº 1.00.000.003724/2015-44 comunica
aos interessados que fará realizar licitação do tipo menor preço, execução indireta,
empreitada por preço global, sob a forma de fornecimento parcelado, em conformidade
com o que determina a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 5.450/2005 e a Lei nº
8.666/1993, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do Art. 15, inciso
II da Lei nº 8.666/1993, regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto
nº 8.250/2014, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes.
SEÇÃO I – DO OBJETO
1.1. O registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de telecomunicações de voz e dados, a ser executado de forma contínua,
conforme indicado no item I (objeto) do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
1.2. Em caso de discordância entre as especificações do objeto contidas no Comprasnet
e as constantes neste Edital, prevalecerão as últimas.
1.3. São partes integrantes deste Edital:
1.3.1. Termo de Referência (Anexo I);
1.3.2. Planilha de Estimativa de Minutagem (Anexo II);
1.2.3. Planilha de Preços (Anexo III);
1.3.4. Modelo de Termo de Vistoria (Anexo IV)
1.3.5. Modelo de Declaração de Regularidade quanto à Resolução CNMP nº
37/2009 (Anexo V);
1.3.6. Minuta de Contrato (Anexo VI);
1.3.7. Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VII).
SEÇÃO II - DA DESPESA
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2.1 O valor anual total estimado para os serviços, incluindo órgão gerenciador e
participantes, está estimada em R$ 13.669.913,93 (treze milhões, seiscentos e sessenta e
nove mil, novecentos e treze reais e noventa e três centavos).
SEÇÃO III – CONDIÇÕES PRELIMINARES
3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet,
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Procuradoria Geral da República,
denominado Pregoeiro, mediante inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo constante da página eletrônica.
3.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o
processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
SEÇÃO IV - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta licitação interessados que atendam às condições exigidas
neste Edital e seus Anexos, bem como aqueles que explorem ramo de atividade
compatível com o objeto licitado.
4.2. Não poderão participar desta licitação:
4.2.1. interessados que se encontrem com falência decretada, em processo de
recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação;
4.2.2 empresas estrangeiras que não funcionem no País;
4.2.3 interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública ou punidos com a sanção de suspensão temporária do
direito de licitar e contratar com os órgãos gerenciador e participantes;
4.2.4. 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; e
4.2.5. empresa consorciada por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.
4.3. É vedada a participação na licitação e a contratação de empresa que tenha como
sócios, gerentes ou diretores, pessoa que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
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reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério
Público da União e dos Estados, compreendido o ajuste mediante designações ou
cessões recíprocas em qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante
Resolução nº 37/2009-atualizada do Conselho Nacional do Ministério Público.
(Apresentar Declaração do ANEXO V, no momento solicitado pelo Pregoeiro).
4.4. Será permitida a participação de empresas sob o regime de consórcio, desde que
atendidas as determinações contidas nos artigos 278 e 279 da Lei n.º 6.404/76,
observadas as normas contidas no artigo 33 da Lei n.º 8.666/93, respeitado o artigo 16 do
Decreto n.º 5.450/2005 e apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de
Constituição assinado por todos, com indicação da empresa-líder, sendo esta responsável
por toda negociação durante o certame.
4.4.1. Poderão participar da licitação, em consórcio,
pertencentes ao grupo de um mesmo controlador.

somente

empresas

4.4.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira.
SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, o licitante deverá estar devidamente
cadastrado no Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), bem como no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores.
SEÇÃO VI – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
6.1. Conforme art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, até dois dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública qualquer pessoa poderá solicitar a impugnação do ato
convocatório do Pregão, exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo endereço
www.comprasnet.gov.br ou pelo e-mail pgr-asscone-sa@mpf.mp.br.
6.2. Conforme art. 19 do Decreto nº 5.450/2005, os pedidos de esclarecimentos
referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet pelo endereço www.comprasnet.gov.br ou pelo e-mail pgr-assconesa@mpf.mp.br.
6.3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação e responderá os esclarecimentos
solicitados no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis.
SEÇÃO VII – DA PROPOSTA E DO ENCAMINHAMENTO
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7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos, contendo a descrição
detalhada das características dos serviços ofertados, bem como a marca e modelo dos
aparelhos a serem fornecidos, em conformidade com o anexo I, e preencher a Planilha de
Formação de Preços constante do anexo III.
7.2. A licitante deverá cotar os preços das ligações telefônicas constantes do Plano
Básico de Serviços e/ou Plano Alternativo em vigor na forma do solicitado na Planilha de
Formação de Preços de que trata o anexo III do Edital.
7.2.1. Em se tratando de proposta contendo Plano Alternativo de Serviços,
este deverá ser submetido à aprovação da ANATEL, como condição para
assinatura do contrato.
7.3. Anexar, devidamente preenchidas e assinadas, as planilhas constates do anexo III
deste edital, indicando o valor por minuto de conversação expressos em reais.
7.3.1. Visando subsidiar a oferta de preços, as estimativas anuais de ligações
realizadas, no exercício de 2013, encontram-se descritas nos anexos II e III
deste edital.
7.3.2. O perfil de tráfego indicado nos anexos II e III deste edital não constitui
qualquer compromisso futuro para a Administração.
7.3.3. O perfil de tráfego das ligações telefônicas, anexos II e III deste edital,
servirá tão somente como subsídio às licitantes nas formulações das propostas
de preços e à Comissão Permanente de Licitação na análise e aferição da
proposta mais vantajosa para a Administração.
7.4. Os serviços de roaming internacional, por sua natureza, dependem de valores
cobrados por operadoras internacionais e têm seus custos afetados pela variação
cambial e, por esse motivo, foi feita uma estimativa de gastos anual no valor de
R$50.000,00, baseada no contrato vigente desta Procuradoria Geral da República que
será considerada para todos os órgãos participantes.
7.5. Nos valores das tarifas já deverão estar incluídas todas despesas com salários,
encargos sociais, fiscais e comerciais, bem ainda, quaisquer outras relativas aos serviços
de telefonia, quando aplicáveis.
7.6. Somente serão aceitos preços de ligações telefônicas cotados em moeda nacional,
ou seja, em Real (R$), em algarismos e também por extenso, prevalecendo este último
em caso de divergência.
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7.7. A licitante deverá informar o Código de Seleção de Prestadora–CSP a ser utilizado
nas ligações de longa distância nacional e internacional.
7.8. O licitante registrará no sistema declaração de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação exigidos neste Edital, antes de registrar sua proposta, sujeitando-se a
sanções legais na hipótese de declaração falsa.
7.9. O licitante registrará no sistema declaração de elaboração independente de proposta
antes de registrar sua proposta, sujeitando-se a sanções legais na hipótese de declaração
falsa.
7.10. No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos relacionados com
salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos
os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das
condições para fornecimento dos materiais.
7.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da apresentação na sessão.
SEÇÃO VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A partir da data e do horário previsto neste Edital, a sessão pública na internet será
aberta por comando do Pregoeiro, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3. A sessão pública será suspensa:
8.3.1. Por decisão do Pregoeiro, quando forem verificados transtornos ou
impedimentos ao bom andamento do certame;
8.3.2. Automaticamente, às 18h, caso não tenha sido encerrada;
8.3.3. Para análise mais detalhada da proposta, após o encerramento dos lances.
8.4. Caso o certame seja suspenso, o Pregoeiro deverá indicar a data e o horário
previstos para reinício da sessão pública.
SEÇÃO IX– DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES
9.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
9.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
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9.3. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico para
os itens ou lotes abertos.
9.4. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro,
limitada ao prazo máximo de 20 (vinte) minutos.
9.5. 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 de lances.
9.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo
valor for considerado inexequível.
9.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão
de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração.
9.8. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.
9.8.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.9. O licitante, se vencedor, compromete-se a prestar os serviços desta licitação em total
conformidade com as especificações deste Edital, independente de possíveis omissões
na proposta.
9.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço
em relação ao valor estimado para a contratação.
SEÇÃO X – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1. Se houver participação nesta licitação de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta dessas empresas for igual ou
até 5% (cinco por cento) superior à proposta classificada em primeiro lugar.
10.2. Na hipótese do item anterior e desde que a proposta classificada em primeiro lugar
não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema
eletrônico procederá da seguinte forma:
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10.2.1. classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se enquadrem na situação prevista neste subitem 10.1;
10.2.2. convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou
a menor proposta dentre as classificadas na forma deste subitem 10.2, “a”, para que,
no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira
colocada, para o desempate, situação em que será classificada em primeiro lugar;
10.2.3. não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de
pequeno porte, na situação deste subitem 10.2, “b”, ou não ocorrendo a
regularização fiscal na situação do subitem 12.5.1, ou, ainda, não ocorrendo a
contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as propostas
remanescentes, classificadas na forma deste subitem 10.2, “a”, para o exercício do
mesmo direito.
10.3. Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista nos subitens 10.1 e 10.2, o
objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
SEÇÃO XI – DA ETAPA DE JULGAMENTO/ACEITE
11.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos
preços apresentados, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) proposta(s) com o menor
preço global, que será obtido pelo somatório dos valores dos minutos expressos na
tabela do anexo III do edital (PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS), multiplicados
pela quantidade de minutos anual (PREVISÃO ANUAL EM MINUTOS) descritas nos
quadros demonstrativos.
11.2. A quantidade de minutos anual indicada para cada item da planilha de formação de
preços (Anexo III) é o resultado do somatório de todos os órgãos participantes e
gerenciador, conforme discriminado no Anexo II deste edital.
11.3. Não será aceita para efeito de julgamento e posterior contratação, sob qualquer
título, oferta de outros valores que não sejam os preços solicitados na Planilha de
Formação de Preços, constante no Anexo III do edital.
11.4. Os valores unitários indicados em cada item da planilha de formação de preços
(Anexo III) representam o máximo admitido para cada serviço.
11.5. Para fins de aceite da proposta, serão exigidos do licitante classificado em 1º lugar:
11.5.1. preço global menor ou igual ao previsto no item 2.1 deste edital, com
base no inciso X do art. 40 da Lei nº 8.666/1993;
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11.5.2. o envio, via sistema, da proposta atualizada ao novo lance, se houver,
no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que somente será dilatado desde que solicitado e
justificado pelo licitante e aceito por ele.
11.6. A proposta poderá ser enviada por fax ou e-mail em virtude de problemas no
sistema ou outro problema técnico.
11.6.1. No caso acima, o Pregoeiro comunicará via chat o recebimento no
devido prazo e a disponibilizará no site da transparência da PGR
(http://www.transparencia.mpf.mp.br).
11.7. No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão
as que constam do anexo I deste edital.
11.8. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do parágrafo 3º do art. 43, da Lei nº 8.666/1993, para efeito de comprovação de
sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
11.8.1. questionamentos à proponente para apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
11.8.2. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
11.8.3. verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a
administração ou com a iniciativa privada;
11.8.4. verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente.
11.9. Não serão aceitas propostas de empresas que estejam incluídas, como inidôneas,
em um dos cadastros abaixo:
11.9.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da
Controladoria Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/);
11.9.2. Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União
(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/I nidoneos.ht
ml);
11.9.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Administrativa
do
Conselho
Nacional
de
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

Improbidade
Justiça
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11.10. A critério da Administração, poderão ser solicitadas aos licitantes a apresentação
de informações complementares acerca da proposta.
SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO
12.1. Após a aceitação do objeto, o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de
habilitação do licitante no SICAF e em outros documentos exigidos no Edital.
12.2. Para habilitação serão exigidos os seguintes documentos, nos termos do art. 14 do
Decreto nº 5.450/2005:
12.2.1 Habilitação Jurídica - Nível II no SICAF;
12.2.2 Regularidade Fiscal Federal - Nível III no SICAF;
12.2.3 Regularidade Fiscal Estadual/Municipal - Nível IV no SICAF;
12.2.4 Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, emitida pelo
Comprasnet;
12.2.5 Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e com
menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
de 1988 (Lei nº 9.854/1999), emitida pelo Comprasnet;
12.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, consultada pelo Pregoeiro no
sítio oficial pertinente;
12.2.7. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
12.2.8. as empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1
(um), em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira (Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)), por ocasião da consulta ao SICAF ou ao
balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão comprovar possuir patrimônio
líquido não inferior de R$ 1.366.989,37, correspondente a aproximadamente 10 % (dez
por cento) do valor estimado anual da contratação (Art. 31, §3º da Lei 8.666/93), sob pena
de inabilitação, sendo que em se tratando de consórcio, cada empresa consorciada
deverá apresentar a qualificação econômico-financeira exigida, na proporção de sua
participação no consórcio;
12.2.9. comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível
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com o objeto, em características, quantidades e prazos, mediante cópia do contrato de
concessão ou termo de autorização, ou ainda extrato de publicação na imprensa oficial
destes instrumentos, para a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), outorgada pelo
poder concedente nos termos da legislação em vigor;
12.2.10. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança
estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante a União; e
12.2.11. Declaração de Regularidade Resolução do CNMP nº 01/2005 –
Atualizada, conforme modelo (Anexo V).
12.3. Para fins de habilitação, a verificação de documentos habilitatórios pela PGR nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
12.4. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá as normas
estabelecidas no art. 17 do Decreto nº 3.555/2000, e subsidiariamente as normas da Lei
nº 8.666/93.
12.5. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação
exigida no ato convocatório.
12.6. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país (Brasil), deverá
apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
12.7. Fica estabelecida a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados
em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.
12.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a
constituição e o registro, nos termos do compromisso estabelecido.
12.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos exigidos no presente Edital e seus Anexos.
12.10. As microempresas e empresas de pequeno porte, participantes deste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
12.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério deste órgão, para a
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado a este órgão convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
12.11. Caso algum dos documentos de habilitação apresentados na licitação esteja
vencido, o Pregoeiro poderá, conforme lhe faculta o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993,
efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do documento para verificação de
sua regularidade.
12.12. Somente deverão ser remetidos por fax, email ou sistema, no prazo máximo a
contar do aviso via sistema, os documentos solicitados pelo Pregoeiro.
12.13. O não envio da documentação no prazo previsto no item anterior importará na
inabilitação/desclassificação do licitante.
SEÇÃO XIII - DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO
13.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet, para o e-mail pgr-asscone-sa@mpf.mp.br, ou pelo fax (61) 3105-6766,
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada ou a ser autenticada pelo
órgão a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido, via chat, pelo Pregoeiro.
13.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados a Procuradoria Geral da República SAF SUL Quadra 4, Conjunto C, Bloco
B, sala 210, CEP 70050-900, Brasília-DF.
SEÇÃO XIV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e
motivadamente, em campo próprio do sistema, intenção de recorrer, sendo, em caso de
deferimento, concedido-lhe o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do
recurso.
14.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará
preclusão do direito recursal;
14.1.2. Os recursos imotivados ou ineptos não serão recebidos;
14.1.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
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insuscetíveis de aproveitamento.
14.2. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr da apresentação das razões do(s)
recorrente(s), sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
14.3. Os recursos são dirigidos ao Pregoeiro da Procuradoria Geral da República, o qual
poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhálos à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão no mesmo
prazo.
14.4. Declarado o vencedor da licitação, não havendo manifestação dos demais licitantes
quanto à intenção de interpor recurso, ou julgados os que interpostos forem, será o
procedimento submetido à autoridade competente deste órgão para homologação.
14.5. Encerrada a sessão pública, a ata será disponibilizada imediatamente na internet
para acesso livre de todos os licitantes e da sociedade.
SEÇÃO XV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o
órgão contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal:
a) advertência;
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
b.1) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustificado e por descumprimento das obrigações pactuadas, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
b.2) - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no
caso de inexecução parcial e 10% (dez por cento) sobre o mesmo valor, no caso de
inexecução total do objeto;
b.3) – demais previstas no termo de referência.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Procuradoria Geral da República, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
15.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo órgão contratante à
adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado
judicialmente.
15.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" do subitem 15.1. poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não à penalidade de multa da alínea "b".
15.4. As penalidades previstas nesta cláusula obedecerão ao procedimento administrativo
previsto na Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/1999.
15.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a", "b" e
“c” do item 15.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da intimação do ato.
15.6. No caso das penalidades previstas no item 15.1, alínea "d" e “e”, caberá pedido de
reconsideração ao Exmo. Sr. Procurador Geral da República, no prazo de 10 (dez) dias
corridos a contar da intimação do ato.
15.7. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á
comunicação escrita à empresa e publicação no órgão de Imprensa Oficial (excluídas as
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição e
informando que o fato será registrado no SICAF.
SEÇÃO XVI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. A despesa decorrente da prestação do objeto deste Pregão correrá à conta dos
recursos específicos consignados ao Ministério Público da União, no Orçamento Geral da
União.
SEÇÃO XVII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para
adjudicação e homologação.
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17.2. A homologação deste Pregão compete ao Secretário de Administração do MPF.
17.3. Declarado o vencedor da licitação, não havendo manifestação dos demais licitantes
quanto à intenção de interpor recurso, será o procedimento submetido ao Secretário de
Administração do MPF para homologação.
SEÇÃO XVIII - FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
18.1 Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº
8.666, de 1993.
18.2 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata será respeitada nas
contratações.
18.3 O registro a que se refere o item 18.1 tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas
hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.
18.4 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 18.1, serão
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase
competitiva.
18.5 A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere
o item 18.3, será efetuada quando houver necessidade de contratação de fornecedor
remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013.
SEÇÃO XIX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços com o
fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que
aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os
quantitativos propostos.
19.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
19.3. As aquisições ou contratações decorrentes de adesão não poderão exceder, por
órgão ou entidade, 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, bem
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como, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item, independentemente do
número de órgãos que aderirem.
19.4. Aplicam-se à Ata de Registro de Preços as demais disposições conforme Decreto nº
7.892/2013 e devidas alterações.
19.5 O Secretário de Administração autorizará os pedidos de adesão.
SEÇÃO XX - DO RECEBIMENTO
20.1. Conforme Termo de Referência (Anexo I).
SEÇÃO XXI - DO PAGAMENTO
21.1. As condições de pagamento estão descritas no Termo de Referência (Anexo I).
21.2. No caso de atraso no pagamento, desde que o licitante não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida
pela PGR entre o quinto dia útil após o recebimento definitivo e aquela correspondente ao
efetivo adimplemento será de 6% a.a (seis por cento ao ano), mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x V
onde:
EM = encargos moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento
V = valor a ser pago
I = índice de atualização financeira = 0,0001643
SEÇÃO XXII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. Ao Secretário de Administração do MPF 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, mediante ato
escrito e fundamentado.
22.2. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços.
22.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
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22.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classificação e habilitação.
22.5. 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.
22.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
22.7. 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
24/08/2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários,
dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
22.8. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência da PGR/MPF, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inc. V, da Lei nº
10.520/2002.
22.9. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que, durante a realização da sessão pública do Pregão,
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
22.10. Quando da formalização da contratação será realizada consulta ao CADIN.
22.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
Brasília, 10 de agosto de 2015
GILSON JORGE TELES MARINHO
Pregoeiro/PGR
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2015

I – OBJETO
1.

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
telecomunicações de voz e dados, a ser executado de forma contínua, conforme
segue:
1.1. Serviço Móvel Pessoal (SMP) para comunicação de voz e dados, com as
características de serviços pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital, nas
áreas com cobertura do PROPONENTE, inclusive nos locais em que possuir acordo
de “roaming” de voz e dados. Devendo os serviços oferecer as facilidades de
roaming nacional e internacional, automático, para atender à PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBLICA, em Brasília-DF, conforme tabela abaixo e as Unidades
participantes constantes da Tabela 2:
TABELA 1 – Quantidade estimada PGR
UF

DF

Unidade

PROCURADORIA GERAL
DA REPÚBLICA

Quantidade Estimada
Acessos

Acessos

USB

Sim Card

Móveis

Móveis

(categoria 3)

(iPad)

(categoria 1) (categoria 2)

300

250

(categoria 4)

150

200

1.2. Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Longa Distância
Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), por meio de terminais móveis
disponibilizados conforme tabela 3 (categoria de aparelhos), em todas unidades da
federação.
1.3. roaming Internacional Dados e Voz.
2. Os referidos itens devem ser adquiridos em um único grupo de modo a garantir a
compatibilidade, interoperabilidade, cobertura e padronização dos serviços na rede de
telefonia do Ministério Público Federal.
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II – JUSTIFICATIVA
1. O Ministério Público Federal constitui-se de uma estrutura que inclui diversos órgãos,
tanto para desenvolvimento de atividades administrativas, quanto para executar sua
função precípua em defesa dos cidadãos. Sua distribuição em todo o território nacional é
um grande desafio, principalmente no que se refere ao fornecimento de soluções de
maneira uniforme e que atendam de maneira satisfatória a todos seus membros e
servidores, independente da unidade em que estejam lotados.
2. Os processos de trabalho exigem rapidez e eficiência na troca de informações dentro
da própria instituição, com os demais entes da Administração Pública e com o público
externo. Nesse contexto, a presente especificação se justifica pela necessidade de
manutenção da comunicação contínua dos usuários dos serviços de telefonia móvel
(SMP) durante a realização de seus trabalhos institucionais, uma vez que estes serviços
fornecem meio de comunicação necessário para oferecer soluções e conduzir os
processos de trabalho.
3. Tanto o serviço móvel pessoal quanto o de longa distância são constantemente
utilizados por Membros e Servidores quando em viagens e deslocamentos realizados no
exercício das funções administrativas, sendo imprescindíveis para a participação destes
em atividades, discussões e temas relevantes para o Ministério Público Federal.
4. Pretende-se, por meio desta contratação, garantir a continuidade dos serviços de
comunicação de voz e dados via rede móvel no Ministério Público Federal, a fim de evitar
transtornos pela falta de tais serviços, haja visto que, a partir de junho de 2015 encerrarse-á a vigência do atual contrato.
5. A adoção de smartphones tem como objetivo o atendimento à crescente demanda por
serviços corporativos disponibilizados nos sítios institucionais e também de outros órgãos,
tais como: correio eletrônico institucional (e-mail), serviço de mensagem instantânea,
nuvem de dados corporativa, dentre outros.
6. A opção por dispositivos do fabricante Apple (iPhone 6 ou superior) se deu em função
do parque já existente, garantindo que o investimento, as pesquisas e implementações já
realizadas permaneçam incorporadas ao patrimônio, tangível e intangível da instituição,
além de garantir a entrega de serviços já familiares aos usuários e com níveis de
segurança satisfatórios.
7. Corrobora para esta opção a recente adoção de iPads, também do fabricante Apple, ao
parque computacional da instituição. Além de compartilharem o mesmo sistema
operacional, o iOS, fornecendo aos usuários uma interface uniforme de operação, os
aplicativos disponibilizados são em sua maioria universais, ou seja, podem ser
executados tanto no iPhone quanto no iPad. E no caso destes aplicativos serem pagos,
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uma única aquisição permite a sua utilização em todos os dispositivos configurados para
o utilizador em questão. Soluções de nuvem de dados, acesso a caixas de correio
eletrônico através dos dispositivos móveis, acesso seguro pela internet com utilização de
Virtual Private Network aos sistemas e serviços corporativos também são disponibilizados
de forma uniforme entre os dois dispositivos.
8. Percebe-se, portanto, que a indicação do modelo do smartphone no presente processo
de contratação está consoante com as necessidades institucionais e em conformidade
com o entendimento do Tribunal de Contas da União – Plenário e Acórdão nº 1685/20042ª Câmara: “Esta Corte de Contas, em diversos julgados, tem se manifestado pela
possibilidade excepcional de indicação de marca em licitações, desde que fundadas em
razões de ordem técnica ou econômica, devidamente justificadas pelo gestor, hipóteses
nas quais não há ofensa ao princípio da isonomia, nem tampouco restrições ao caráter
competitivo do certame.”
9. O prazo de contratação de até 60 meses justifica-se tecnicamente pela redução dos
riscos de descontinuidade dos serviços de comunicação institucional gerados pelos
esforços técnicos e logísticos necessários à portabilidade numérica de todos os acessos
do Ministério Público Federal, que dependem, em sua grande maioria, da ação direta de
terceiros. Considera-se ainda a redução de custos do contrato com relação ao mercado,
pois a garantia oferecida a licitante de que os serviços serão prestados de forma
continuada, e para um grande número de usuários, possibilita que a mesma reduza suas
estimativas de custos ao longo do contrato. A possibilidade de haver um prazo maior de
vigência do contrato permite ainda a diluição dos custos ao longo do período, reduzindo
as estimativas mensais de gastos, inclusive quantos aos equipamentos utilizados durante
o contrato, que devem ser fornecidos em regime de comodato. Estes, devido ao seu
constante manuseio e alta utilização institucional apresentam obsolecência precoce,
tornando necessária a substituição periódica do parque a cada 20 (vinte) meses. Prazos
menores para o contrato elevariam de forma considerável o custo mensal da solução,
tornando inviável a manutenção do parque em perfeito funcionamento.
10. Juridicamente, a determinação do prazo da futura contratação em 60 (sessenta)
meses encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº
1.858/2014 – Plenário e Acórdão nº 222/2006 – Plenário) e na doutrina (Vademecum de
Licitações e Contratos (2010), de autoria de Jorge Ulisses Jacoby, e Curso de Licitações
e Contratos Administrativos (2007), de Lucas Rocha Furtado).
11. Para os serviços de voz em roaming Internacional, devido à suas características
peculiares(como por exemplo: cotação original em dólar; variedade de operadoras
internacionais praticando tarifas diferenciadas; impossibilidade de definição “a priori” da
operadora que completará a ligação quando em roaming), os valores estimados para a
ativação de pacotes dos serviços foi baseado na média estimada de gastos durante o ano
de 2014, quando efetivamente iniciou-se uso desses serviços.
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12. Por fim, a implantação dos serviços propostos esta alinhada com o planejamento
estratégico de tecnologia da informação e comunicação, que preconiza a eficiência
operacional e otimização da relação custo/benefício dos serviços de TIC, traçando, dentre
outros, os seguintes objetivos:
12.1. Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação alinhadas com a
estratégia;
12.2. Promover a gestão da TIC integrada em âmbito nacional;
12.3. Promover e garantir a arquitetura de TIC de forma unificada;
12.4. Assegurar a transparência do orçamento de TIC e sua aplicação em projetos
alinhados à estratégia institucional.
III – UNIDADES PARTICIPANTES
1. A licitação será realizada pelo sistema de Registro de Preços, sendo consideradas
participantes as Unidades do MPF e MPU abaixo relacionadas:
TABELA 2 – Quantidade estimada das Unidades participantes

Quantidade Estimada
UF

Unidade

Acessos
Móveis

Acessos Modem
USB
Móveis
(categoria 3)

(categoria 1)

(categoria 2)

Sim Card
(Ipad)
(categoria 4)

DF

PRR 1ª REGIÃO

85

19

15

61

RJ

PRR 2ª REGIÃO

88

22

13

55

SP

PRR 3ª REGIÃO

73

22

17

71

RS

PRR 4ª REGIÃO

66

11

12

51

PE

PRR 5ª REGIÃO

35

16

7

28

AC

PR ACRE

22

20

4

17

AL

PR ALAGOAS

53

23

5

21

AP

PR AMAPÁ

25

11

4

13

AM PR AMAZONAS

36

10

6

26

BA PR BAHIA

65

56

15

60

CE

PR CEARÁ

55

25

10

35

DF

CONS. NACIONAL DO MIN. PÚBLICO

44

35

7

28
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DF

ESCOLA SUPERIOR DO MPU

28

6

1

6

DF

PR DISTRITO FEDERAL

66

17

11

44

500

300

0

0

39

15

6

27

GO PR GOIÁS

61

30

10

41

MA PR MARANHÃO

35

18

6

27

MT

45

33

8

33

MS PR MATO GROSSO DO SUL

105

49

15

38

MG PR MINAS GERAIS

123

60

19

78

PA

PR PARÁ

63

24

11

44

PB

PR PARAÍBA

43

34

17

25

PR

PR PARANÁ

119

75

20

80

PE

PR PERNAMBUCO

40

59

9

37

PI

PR PIAUÍ

29

19

5

21

RJ

PR RIO DE JANEIRO

171

86

48

194

RN

PR RIO GRANDE DO NORTE

32

20

6

25

RS

PR RIO GRANDE DO SUL

135

65

12

87

RO PR RONDONIA

44

23

6

25

RR

PR RORAIMA

20

12

3

13

SC

PR SANTA CATARINA

101

121

15

61

SE

PR SERGIPE

45

25

12

20

SP

PR SÃO PAULO

290

152

51

205

TO

PR TOCANTINS

25

14

12

17

DF
ES

MPDFT - MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PR ESPÍRITO SANTO

PR MATO GROSSO

2. O PROPONENTE deverá oferecer os serviços nas mesmas condições, regras e preços
para todas Unidades participantes do certame licitatório. Para tanto, cada Unidade que
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manifestar interesse deverá formalizar contrato específico com vencedor do certame na
medida em que as contratações vigentes com o mesmo objeto forem encerradas.
IV – DEFINIÇÕES
Para efeito deste edital, bem ainda, em se tratando de Telefonia Móvel,
devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais:
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração
Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao
Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações
e sede no Distrito Federal;
ÁREA DE COBERTURA/CONCESSÃO – área geográfica em que uma Estação Móvel pode ser
atendida pelo equipamento rádio de uma Estação Rádio Base do SMP;
ÁREA DE Prestação – área geográfica, composta por um conjunto de Áreas de Registro,
delimitada no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP está autorizada a
explorar o serviço;
ÁREA DE registro – AR: área geográfica contínua, definida pela ANATEL, onde é prestado o
SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de Tarifação, onde a Estação
Móvel do SMP é registrada;
ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA – conjunto de áreas de cobertura de uma mesma prestadora
de SMP;
ASSINATURA BÁSICA – valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter a seu dispor o SMP
conforme condições previstas no Plano de Serviço, ao qual está vinculado;
ADICIONAL POR CHAMADA – AD – valor fixo cobrado pela prestadora de Serviço Móvel
Pessoal (SMP), por chamada recebida ou originada, quando o usuário estiver
localizado fora de sua Área de Mobilidade;
AD (D) – Adicional por Chamada quando a chamada recebida ou originada trafegar
apenas dentro da rede da prestadora contratada;
AD (F) – Adicional por Chamada quando a chamada recebida ou originada trafegar
fora da rede da prestadora contratada;
DSL1 – Tarifa por minuto aplicada às chamadas recebidas ou originadas quando a
estação móvel se encontra fora de sua Área de Registro, mas dentro de sua área
de outorga;
DSL2 – Tarifa por minuto aplicada às chamadas recebidas ou originadas quando a
Estação Móvel encontrar-se em território Nacional e fora de sua área de outorga;
CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRA-GRUPO – chamadas efetuadas dentro de cada grupo, da
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mesma Operadora, do mesmo código de área;
ESTAÇÃO MÓVEL – estação de telecomunicações do Serviço Móvel Pessoal que pode operar
quando em movimento ou estacionada em lugar não especificado;
PORTABILIDADE NUMÉRICA – Facilidade que possibilita ao usuário de serviço de
telecomunicações manter o código de acesso a ele designado,
independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área de
prestação de serviço;
PERFIL DE TRÁFEGO – quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de ligações
telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior
ocorrência;
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – o documento de caráter informativo, contendo o
detalhamento da composição de preços necessários à análise e comparação das
propostas de prestação dos serviços;
PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto
seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e
suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as
regras e critérios de aplicação;
PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não
discriminatória a todos os Usuários ou interessados no SMP e/ou STFC;
PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – plano opcional ao Plano Básico de Serviço, homologado
pela ANATEL, sendo a estrutura de preços definida pela Prestadora, objetivando a
melhor adequação da prestação do serviço para atendimento às necessidades do
mercado;
REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no PGO, aprovado pelo Decreto 2.534, de
02.04.1998. Região I: Rio de Janeiro, Minas gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará,
Amapá, Amazonas e Roraima; Região II: Distrito Federal, Acre, Rondônia, Tocantins,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
e Região III: São Paulo;
– facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar ou ser acessada
pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado;

ROAMING

ROAMING INTERNACIONAL

– o sistema roaming internacional possibilita a seus clientes receber
e efetuar ligações no exterior;

SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP: entende-se como sendo o serviço de telecomunicações
móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações
Móveis e de Estações Móveis para outras estações, caracterizado por possibilitar a
comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP ou acesso a
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redes de telecomunicações de interesse coletivo;
SETOR – subdivisão geográfica das regiões definidas no PGO constituídas de estados e/ou
municípios;
USUÁRIO VISITANTE – usuário que recebe ou origina chamada fora de sua Área de Registro;
VALOR DE COMUNICAÇÃO – valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela realização
de comunicação;
VC M/F – Valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, para chamada de Estação
Móvel para assinante do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), originada e
terminada na Área de Mobilidade do assinante do Serviço Móvel Pessoal (SMP);
VC M/F (R) – Valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, para chamada VC M/F
efetuada na condição de roaming;
VC M/M– Valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, para chamada entre
assinantes do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com mesma Área de Mobilidade e
quando originadas e terminadas na Área de Mobilidade dos assinantes;
VC M/M (R) – Valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, para chamada VC M/M
efetuada na condição de roaming;
VC M/M (M) – Valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, para chamada VC
M/M entre assinantes de mesma prestadora;
VC M/M (D) – Valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, para chamada VC M/M
entre assinantes de diferentes prestadoras.
V – ESPECIFICAÇÕES
1. TECNOLOGIA
1.1. O PROPONENTE deverá executar os serviços com as características pós-pago,
tecnologia digital (GSM, WCDMA, 3G, 4G, LTE) ou outras tecnologias que venham a ser
implementadas durante a vigência do contrato. A critério do Ministério Público Federal
será exigida, dentre as tecnologias utilizadas pelo PROPONENTE, aquela que melhor
atender as suas necessidades.
1.2. Caso o PROPONENTE venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento o
Ministério Público Federal poderá solicitar, sem ônus, a qualquer tempo, a migração para
a nova tecnologia, desde que os dispositivos fornecidos a suportem. No caso de
incompatibilidade entre os dispositivos em uso e a nova tecnologia o problema deverá ser
solucionado quando da substituição do parque, conforme item IX – Vigência do Contrato.
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2. SERVIÇOS
2.1. Os serviços da presente especificação serão destinados ao uso de chamadas VC
originadas dos terminais móveis fornecidos ao órgão gerenciador e participantes,
incluindo envio e recebimento de mensagens de texto, caixa postal e acesso à Internet
banda larga móvel por meio de smartphones, modems (SIM Cards para tablets) 4G USB
disponibilizados pelo PROPONENTE ao MPF, em regime de comodato, proporcionando
ainda:
2.1.1. Recebimento de chamadas dentro de sua área de registro;
2.1.2. Recebimento de chamadas na condição de usuário visitante;
2.1.3. Chamadas originadas por acessos contratados dentro da área de registro da
estação móvel para telefones fixos dentro da mesma área VC M/F;
2.1.4. Chamadas originadas por estação móvel contratada dentro da área de registro da
estação móvel para telefones móveis nesta mesma área e da mesma operadora que
originou a chamada VC M/M (M);
2.1.5. Chamadas originadas por estação móvel contratada dentro da área de registro da
estação móvel para telefones móveis nesta mesma área e de operadora distinta
daquela que originou a chamada VC M/M (F);
2.1.6. Chamadas originadas por estação móvel contratada quando esta estiver na
condição de roaming para telefones fixos dentro da mesma área visitada VC M/F (R)
com o mesmo valor da tarifa aplicada às chamadas VC M/F;
2.1.7. Chamadas originadas por estação móvel contratada quando esta estiver na
condição de roaming para telefones móveis na mesma área visitada e da mesma
operadora que originou a chamada VC M/M (R) com o mesmo valor da tarifa aplicada
às chamadas VC M/M (M);
2.1.8. Chamadas originadas por estação móvel contratada quando esta estiver na
condição de roaming para telefones móveis na mesma área visitada e de operadora
distinta daquela que originou a chamada VC M/M (R) com o mesmo valor da tarifa
aplicada as chamadas VC1M/M (D);
2.1.9. Chamadas originadas por estação móvel contratada quando esta estiver na
condição de roaming, sem cobrança de tarifa e/ou adicional de chamada originada
(DSL1, DSL2, AD (D) e AD (F);
2.1.10. Envio e recebimento de mensagem de texto (SMS) a partir da Estação Móvel,
mesmo quando esta estiver na condição de roaming;
2.1.11. Envio e recebimento de mensagem multimídia (MMS) a partir da Estação Móvel,
mesmo quando esta estiver na condição de roaming;
2.1.12. Acesso à caixa postal a partir da Estação Móvel, mesmo quando esta estiver na
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condição de roaming;
2.1.13. Os serviços de roaming nacional deverão ocorrer de forma automática, sem a
necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento, em
todo o território nacional.
2.1.14. Nos serviços de roaming internacional o PROPONENTE poderá cobrar somente
pelo pacote e pelos serviços contratados, não sendo permitido qualquer outro tipo de
cobrança tais como: habilitação, identificação de chamadas, caixa postal (tanto acesso
quanto tempo de utilização), chamada em espera, desvio de chamada e conferência.
2.1.15. Os custos dos serviços de roaming internacional deverão ser faturados em moeda
nacional vigente (Real), através de códigos de acesso abonadores ou do próprio
código de acesso que permita o roaming.
2.1.16. O PROPONENTE deverá bloquear o uso dos serviços de dados na condição de
roaming internacional ou disponibilizar facilidade de autogestão para que a própria
Administração o faça.
2.1.17. O PROPONENTE deverá desabilitar os serviços de voz e dados prestados na
condição de roaming internacional, permitindo a ativação somente mediante
solicitação do órgão gestor do contrato. Tal solicitação deverá especificar o código de
acesso, o período da viagem e os países para os quais as facilidades devem ser
habilitadas.
2.1.18. Realização de chamadas para o Serviço Telefônico Fixo Comutado, Serviço Móvel
Pessoal e Serviço Móvel Especializado.
2.1.19. O PROPONENTE deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações de longa
distância sejam realizadas somente por meio do Código de Seleção de Prestadora
(CSP), definido pela Administração, podendo ser implementada utilizando recurso da
rede de telecomunicações do dispositivo associado ao serviço ou por intermédio de
facilidade de autogestão disponibilizada pelo PROPONENTE.
2.1.20. Chamadas Intra-Grupo – (tarifa zero nacional) entre as linhas corporativas de uma
mesma Operadora para todas as Unidades do MPF participantes do certame licitatório
que formalizarem contrato com o vencedor da licitação.
2.1.21. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para o
Ministério Público Federal:
2.1.21.1. Habilitação;
2.1.21.2. Escolha ou troca de número;
2.1.21.3. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular;
2.1.21.4. Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de chamada
(siga-me), conferência, chamada em espera, não perturbe e ocultação do número da
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linha no identificador de chamadas do telefone de destino;
2.1.21.5. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
2.1.21.6. Reativação de número de linha;
2.1.21.7. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica);
2.1.21.8. Adicional de chamadas;
2.1.21.9. Deslocamento;
2.1.21.10. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao
detalhamento das faturas e dos serviços, com acesso exclusivo aos gestores e/ou
administradores do contrato.
2.1.22. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoriamente, estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo Território Nacional e, sob demanda,
para uso internacional.
2.1.23. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da qualidade são
aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em especial, o
Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal –RGQSMP (Anexo à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).
3 . PERFIL DE USO DOS SERVIÇOS
3.1. Conforme análise no histórico das chamadas da Procuradoria Geral da República,
identificou-se que as chamadas VC móvel/móvel e VC1 móvel/fixo ocorrem com as
seguintes características aproximadas:
3.1.1. Normal: 75% (entre 8:00h e 18:00h);
3.1.2. Reduzido: 25% (entre 18:01h e 07:59h do dia seguinte);
3.1.3. 5% das chamadas locais são realizadas entre linhas intra-grupo;
3.1.4. O percentual de mensagens SMS intra-grupo é de 30%.
4. ACESSO À INTERNET (DADOS MÓVEIS):
4.1. O serviço de acesso à Internet banda larga móvel deverá ser disponibilizado por meio
de diferentes plataformas, a partir de dispositivos fornecidos pelo PROPONENTE em
regime de comodato, incluindo a assinatura de provedor para uso nacional.
4.2. A conexão do serviço de comunicação de dados deve utilizar a tecnologia mais atual
disponível, observadas as metas de qualidade definidas em regulamentação
específica.

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES NACIONAIS ESTRATÉGICAS

4.3. Os dispositivos de comunicação de dados deverão, obrigatoriamente, estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo Território Nacional, com franquias de
2 e 10 GB (Giga bytes), conforme itens seguintes:
4.3.1. Categorias 1, 3 e 4 deverão estar habilitados com franquia de 10GB (Giga
bytes).
4.3.2. Categoria 2 deverá estar habilitado com franquia de 2GB (Giga bytes).
4.4. O PROPONENTE deverá garantir uma Taxa de Transmissão Média nas Conexões
de Dados, no Período de Maior Tráfego de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da
taxa de transmissão de 1 Mbps para o padrão 3G e 4 Mbps para o padrão 4G. Esta
meta é avaliada pelo indicador Garantia de Taxa de Transmissão Média Contratada
(SMP11) presente no Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço
Móvel Pessoal –RGQ-SMP (Anexo à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).
4.5. Durante o Período de Maior Tráfego, o PROPONENTE deverá garantir uma Taxa de
Transmissão Instantânea na Conexão de Dados, em noventa e cinco por cento dos
casos, de, no mínimo, quarenta por cento da taxa de transmissão de 1 Mbps para o
padrão 3G e 4 Mbps para o padrão 4G. Esta meta é avaliada pelo indicador Garantia
de Taxa de Transmissão Instantânea Contratada (SMP10) presente no Regulamento
de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal –RGQ-SMP (Anexo
à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).
4.6. A cobertura nacional para o padrão 4G deverá seguir o cronograma estabelecido pelo
Edital da Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV da ANATEL, a saber:
4.6.1. até o fim de 2013, nas seis capitais que vão sediar a Copa do Mundo de 2014
(São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá, Curitiba, Manaus e Natal);
4.6.2. até 31 de dezembro de 2014, em todas as capitais com mais de 500 mil
habitantes;
4.6.3. até 31 de dezembro de 2015, em todas as cidades com mais de 200 mil
habitantes;
4.6.4. até 31 de dezembro de 2016, em todas as cidades com mais de 100 mil
habitantes;
4.6.5. até 31 de dezembro de 2017, em todas as cidades com mais de 30 mil
habitantes.
4.7. Nas cidades em que não houver cobertura de acordo com o cronograma acima, o
PROPONENTE deverá atender, pelo menos, no padrão 3G.
4.8. Os acessos deverão ser habilitados com pacote de serviços de dados, com tráfego
ilimitado, mensal, ou seja, mesmo ultrapassada a franquia contratada os serviços NÃO
poderão ser suspensos.
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4.8.1. Ultrapassada a franquia contratada poderá ocorrer a redução da velocidade de
navegação até a renovação do ciclo. Podendo a renovação ser solicitada pelo Gestor
dos serviços, consequentemente, iniciando um novo ciclo de faturamento.
4.9. O PROPONENTE deverá fornecer GSM Sim-Cards, smartphones, modems 4G,
aptos para uso e respeitando as especificações mínimas definidas neste Termo de
Referência, em regime de comodato durante a vigência do contrato.
4.10. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos, em regime de comodato,
pelo PROPONENTE constam da Tabela 1: (quantidade estimada PGR) e Tabela 2:
(quantidade estimada das Unidades participantes) deste Termo de Referência.
4.11. O PROPONENTE deverá apresentar, juntamente com a proposta de preço,
planilhas de cobertura das redes de acesso à Internet 3G e 4G.
4.12. Não poderá haver qualquer tipo de bloqueio, restrição ou conformação do tráfego de
dados.
4.13. Os dispositivos de categoria 1 e 2 deverão permitir o compartilhamento do acesso à
internet para outros dispositivos, conforme sua configuração (wi-fi ou bluetooth).
5. DISPOSITIVOS
5.1. O PROPONENTE deverá fornecer, em regime de comodato, GSM Sim-Cards,
smartphones e modems 4G, aptos para uso e respeitando as especificações mínimas
definidas neste Termo de Referência, em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do
contrato.
5.2. O quantitativo máximo de equipamentos a serem fornecidos constam da Tabela 1:
(quantidade estimada PGR) e Tabela 2: (quantidade estimada das Unidades
participantes).
5.3. No início da vigência do contrato deverão ser fornecidos dispositivos móveis de
acordo com a solicitação da Unidade, ou seja, o quantitativo será de acordo com a
demanda inicial de cada participante, podendo esta quantidade chegar ao número
máximo constante da Tabela 1: (quantidade estimada PGR) e Tabela 2: (quantidade
estimada das Unidades participantes).
5.4. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso,
não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondicionadas de fábrica, e ainda,
disponibilizados com a respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios
disponibilizados pelo fabricante, com garantia do próprio fabricante e apresentados ao
Gestor do Contrato da futura CONTRATANTE (órgão gerenciador ou participante) para
aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário final.
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5.5. Os aparelhos homologados/aprovados pela área técnica da Procuradoria Geral da
República deverão ser os mesmos para as demais Unidades participantes do certame
licitatório.
5.6. O PROPONENTE deverá fornecer, no mínimo, 5% (cinco por cento) adicionais da
quantidade contratada de smartphones, sim card e modem como unidade de reposição
(backup).
5.7. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade do PROPONENTE,
devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do contrato.
5.8. Os dispositivos fornecidos deverão ser recolhidos pelo PROPONENTE também
quando estes estiverem em final de vida útil, ou forem danificados, ficando responsável
pelo correto descarte, a fim de não causar danos à natureza, em conformidade com Art.
33, inc. II, da Lei nº 12.305/2010.
5.9. Os aparelhos/equipamentos para provimento dos serviços serão divididos em 04
(quatro) categorias, conforme tabela abaixo:
TABELA 3 – Categoria de aparelhos
Categoria
Descrição
1

Smartphones Tipo A

2

Smartphones Tipo B

3

Modem USB

4

Sim Card

5.9.1. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar atualizados e licenciados
para as funcionalidades contratadas, se proprietárias.
5.10. Os dispositivos a serem fornecidos deverão ter as seguintes características mínimas
da tecnologia conforme segue:
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5.10.1. Categoria 1 – Smartphones Tipo A
TABELA 4 – Aparelhos Categoria 1 – Smartphones tipo A
Aparelho: APPLE – IPHONE 6 OU SUPERIOR
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica

Tecnologia

3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100;
4G: LTE ou superior

Sistema Operacional

iOS 8 ou superior

Display

Tela Multi-Touch de 4,7 polegadas

Bateria

Bateria: 1.810 mAh,
Autonomia de conversação de 840 minutos

Memória de
Armazenamento

64 GB

Conectividade

Através de Cabo para conexão com o PC (incluso no kit),
WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC, 4G LTE

GPS

GPS Assistido (A-GPS)

Transmissão de Dados

4G, 3G, HSDPA, EDGE

Câmera

Câmera iSight de 8 megapixels com pixels de 1,5µ

Processador

Processador/Chipset: Apple A8 dual-core de 2 GHz

Dimensões

13,75 cm x 6,7 cm

Peso

113 gramas aproximadamente

Espessura

0,7 cm

5.10.2. Categoria 2 – Smartphones Tipo B
TABELA 5 – Aparelhos Categoria 2 – Smartphones tipo B
Aparelhos de referências: Sony Xperia; Motorola Moto G, Nókia Lumia 730
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica

Tecnologia

3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100;

Sistema Operacional

Android 4 ou superior;
iOS 7 ou superior;
Windows Phone 8 ou superior.

Display

Tela mínima de 4 polegadas, touchscreen, capacitiva.

Bateria

Recarregável em conversação;
Duração mínima de 10 horas em conversação e mínima
de 200 horas em stand by.
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Memória de
Armazenamento

Memória flash de até 4 GB - Slot de expansão

Conectividade

Através de Cabo para conexão com o PC (incluso no
kit), Bluetooth, WiFi

GPS

GPS Assistido (A-GPS)

Transmissão de Dados

3G, HSDPA, EDGE

Câmera

Digital primária com resolução mínima de 5 Mega pixels;
Digital secundária com resolução mínima VGA.

Processador

Quad-core Qualcomm Snapdragon de 1,2 GHz.

Dimensões

13,71 x 6,94 x 0,853 cm (aproximadamente)

Peso

130 g. (aproximadamente)

5.10.3. Categoria 3 – Modens USB
TABELA 6 – Aparelhos Categoria 3 – Modens USB
Item
Especificações Técnicas – Configuração Básica
Tecnologia

GSM 850/900/1900 MHz;
WCDMA 850/2100 MHz.

Conectividade

USB 2.0 ou superior.

Transmissão

O mesmo equipamento deverá ser compatível com o protocolo
EDGE, 3G HSDPA, 4G ou superior.

Instalação/configuração

Plug and play e pré-configurado

Compatibilidade

Plataformas Windows e Machintosh

5.10.4. Categoria 4 – GSM-SIM Cards
5.10.4.1 Os GSM-SIM Cards destinam-se à utilização nos iPads Air 32GB 4G
Wi-Fi- Apple, de propriedade do Ministério Público Federal, visando a comunicação de
dados por rede de telefonia móvel para acesso à internet com tecnologia conforme
especificado no item 4 – Acesso à Internet (dados móveis).
5.10.4.2 Os GSM-SIM Cards deverão ser compatíveis com o dispositivo acima
mencionado.
5.11. Todos os componentes de telecomunicações, que integram o objeto, deverão estar
em conformidade com a lei aplicável, com regulamentos editados pela ANATEL ou com
as normas por ela adotadas.
5.12. O PROPONENTE poderá fornecer somente dispositivos previamente homologados
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pela área técnica da Procuradoria Geral da República localizada em Brasília.
5.13. A entrega dos dispositivos e/ou SIM Cards deverá ser acompanhada de documento
contendo a relação com o IMEI dos dispositivos e os números de série dos SIM Cards.
5.14. Todas as linhas fornecidas deverão ser entregues bloqueadas para todos os
serviços.
6 . TARIFAÇÃO
6.1. Somente serão faturadas chamadas com duração superior a 3 (três) segundos.
6.2. O tempo mínimo de tarifação é de 30 (trinta) segundos.
6.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) segundo, a unidade de tempo de tarifação é de 6
(seis) segundos, onde será cobrado 1/10 (um décimo) do preço do minuto.
6.4. Somente deverá ser cobrado o que foi efetivamente utilizado. O Ministério Público
Federal não se obriga a arcar com ônus financeiro da não utilização do tráfego
estimado nos anexos II e III do Edital de Pregão nº xx/2015.
7. FATURAMENTO
7.1. O PROPONENTE deverá disponibilizar concomitantemente ao envio mensal do
documento de cobrança (Nota Fiscal) mídia digital, e ainda, por acesso online através
da Internet, contendo o link para download do arquivo, com a fatura detalhada, do tipo
texto, no layout FEBRABAN, no mínimo versão V2 ou futuras atualizações (se for o
caso) e também em formato texto (txt).
7.1.1. Durante a vigência do contrato, caso haja necessidade de alteração de versão
do layout FEBRABAN pelo PROPONENTE, a contratante deverá ser comunicada
com, no mínimo, 3 (três) meses de antecedência.
7.2. Cada acesso deverá conter o detalhamento de todos os registros das ligações, dados
e demais serviços cobrados.
7.3. A conferência dos arquivos eletrônicos submetidos pelo PROPONENTE ocorrerá com
o auxílio do Sistema de Controle de Telefonia-CONTEL, da Administração, ou por
meio de outro recurso que vier a substituí-lo.
7.4. Caso seja constatada qualquer divergência ou irregularidade no arquivo contendo o
detalhamento dos serviços, este será devolvido para as devidas correções. Neste
caso, o PROPONENTE deverá reapresentar o arquivo com as correções necessárias
em até 10 (dez) dias corridos. A partir da reapresentação será iniciada nova contagem
de prazo para análise e resultado pelo futuro contratante (órgão gerenciador ou

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES NACIONAIS ESTRATÉGICAS

participante) – 5 (cinco) dias úteis.
7.5. Havendo a devolução do documento de cobrança por erro no faturamento, o prazo
para atesto dos serviços e seu respectivo pagamento será contado a partir do novo
protocolamento.
7.6. O documento de cobrança, estando regular, será atestado em até 5 (cinco) dias úteis
a contar da data de sua protocolização.
7.7. O ciclo de faturamento, preferencialmente, deverá ser medido entre o dia 1º
(primeiro) e 30 (trinta) de cada mês.
7.8. Em caso de formação de consórcio para prestação dos serviços, o faturamento,
inclusive o detalhamento eletrônico, deverá ser consolidado, contendo as chamadas
de todas as empresas integrantes do consórcio.
7.9. Em razão do procedimento licitatório abranger as unidades do MPF em todo o
território nacional, o faturamento poderá ocorrer pela filial da proponente vencedora do
certame, visto que cada Estado é detentor de uma legislação tributária própria.
8 – NÍVEIS DE SERVIÇO
8.1. O PROPONENTE deverá prestar os serviços objeto desta contratação 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do
contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas. Os serviços deverão ser
prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade anual mínima em 99,6% (noventa e
nove por cento e seis décimos) do tempo contratado. Na hipótese de ocorrência da
interrupção total da prestação dos serviços, as falhas deverão ser corrigidas e os serviços
restabelecidos em no máximo 8 (oito) horas.
8.2. O PROPONENTE terá os seguintes tempos para execução, a contar da solicitação
da Administração, para atender aos serviços relativos ao objeto contratado:
TABELA 7 – Tempo para execução de serviços
Nº
ordem

Atividades Técnicas nas Operadoras

Tempo para Execução

1

Nova habilitação

Até 30 dias

2

Desativação Linha

Até 24h

3

Ativação de Serviços

Até 5 dias úteis

4

Desativação de Serviços

Até 24h

5

Bloqueio Linha

Até 06h

6

Desbloqueio Linha

Até 06h
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7

Troca de Número

Até 5 dias úteis

8

roaming Internacional

Até 72h

9

Fornecimento de chip-sim card

Até 15 dias úteis

10

Fornecimento de aparelhos

Até 15 dias úteis

11

Troca de chip-sim card

Até 24h

12

Migração e ativação de número portado para o Contrato Até 03 dias úteis

13

Transferência de titularidade

Até 10 dias úteis

8.3. De acordo com os tempos para execução dos serviços definidos na tabela 7,
poderão ser adotadas as providências previstas na tabela 9, conforme descumprimento
de obrigações e o pontuação respectiva, indicadas nas tabelas adiante, sendo as
ocorrências registradas pelo futuro CONTRATANTE, que notificará a futura
CONTRATADA:
TABELA 8 – Pontos atribuídos quando da não execução de serviços
Nº
ordem

Não cumprimento das atividades

Pontos

1

Nova habilitação

0,5

2

Desativação Linha

0,3

3

Ativação de Serviços

0,5

4

Desativação de Serviços

0,3

5

Bloqueio Linha

0,3

6

Desbloqueio Linha

0,3

7

Troca de Número

0,3

8

roaming Internacional

0,5

9

Fornecimento de chip-sim card

0,3

10

Fornecimento de aparelhos

0,5

11

Troca de chip-sim card

0,5

12

Migração e ativação de número portado para o Contrato

0,5

13

Transferência de titularidade

0,3

8.4. Mensalmente será registrada a pontuação decorrente das ocorrências da tabela 8,
sendo que, decorridos 12 (doze) meses do início da prestação dos serviços, será apurado
o somatório da pontuação acumulada para que seja procedida a glosa nos percentuais
previstos na tabela 9, observado o devido processo administrativo.
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8.5. O disposto no item 8.4 não exclui a possibilidade de aplicação das penalidades
administrativas previstas no contrato.
TABELA 9 – Glosas quando da não execução de serviços
Pontuação Acumulada
Glosas
1 (um) ponto
Glosa correspondente a 2% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
sanção
2 (dois) pontos
Glosa correspondente a 4% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
sanção
3 (três) pontos
Glosa correspondente a 6% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
sanção
4 (quatro) pontos
Glosa correspondente a 8% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
sanção
5 (cinco) pontos
Glosa correspondente a 10% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
sanção
Acima de 5(cinco)
A Glosa correspondente ao valor total faturado do mês de aplicação será acrescida
pontos
de 2% para cada ponto adicional a 5 (cinco) pontos, até o limite de 30% do valor da
fatura.

8.6. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento, ensejará a
rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, salvo por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal.
8.7. No caso do PROPONENTE somar 16 (dezesseis) ou mais pontos fica facultado ao
CONTRATANTE a rescisão unilateral sem ônus financeiro do contrato.
8.8. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contrato será feita
concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação feita pelo
CONTRATANTE com terceiros.
8.9. Os prazos relativos à portabilidade de códigos de acesso deverão observar aqueles
previstos na Resolução Nº 460, de 19 de março de 2007.
9. PRAÇAS DE ATENDIMENTO
9.1. Será obrigatório o atendimento de 100% (cem por cento) das Unidades/Praças
relacionadas na Tabela 10.
9.1.1. O atendimento nas mesmas condições previstas no presente termo de
especificação poderá ser estendido para qualquer outra localidade do país, desde que
seja a área de cobertura operacional do PROPONENTE.
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TABELA 10 – Unidades/Praças de atendimento
Unidades
da
Federação
AC
AL
AP
AM

Unidades do MPF / MPU
PR ACRE
Procuradoria da República no Município de Cruzeiro do Sul
PR ALAGOAS
Procuradoria da República no Município de Arapiraca
PR AMAPÁ
PR AMAZONAS
Procuradoria da República nos Municípios de: Tabatinga e Tefé
PR BAHIA

BA

Procuradoria da República nos Municípios de: Alagoinhas; Barreiras; Bom Jesus da
Lapa; Campo Formoso; Eunápolis; Feira de Santana; Guanambi; Ilhéus/Itabuna; Irecê; Jequié; Paulo Afonso; Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista
PR CEARÁ

CE

DF

Procuradoria da República nos Municípios de: Juazeiro do Norte; Limoeiro do Norte;
Sobral; Crateús e Itapipoca
PRR 1ª REGIÃO; PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA; PR DISTRITO
FEDERAL CONSELHO NACIONAL DO MIN. PÚBLICO; ESCOLA SUPERIOR DO
MPU e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PR ESPÍRITO SANTO

ES

GO
MA

Procuradoria da República nos Municípios de: Cachoeiro Itapemirim; São Mateus e
Linhares
PR GOIÁS
Procuradoria da República nos Municípios de: Anápolis; Rio Verde e Luziânia
PR MARANHÃO
Procuradoria da República nos Municípios de: Caxias; Imperatriz; Bacabal e Balsas
PR MATO GROSSO

MT

Procuradoria da República nos Municípios de: Cáceres; Sinop; Barra do Garças e
Rondonópolis
PR MATO GROSSO DO SUL

MS

Procuradoria da República nos Municípios de: Corumbá; Coxim; Dourados; Naviraí;
Ponta Porã e Três Lagoas

MG

PR MINAS GERAIS
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Procuradoria da República nos Municípios de: Divinópolis; Governador Valadares;
Ipatinga; Ituiutaba (a implantar em 2015); Janaúba (a implantar em 2015); Juiz Fora;
Montes Claros; Pouso Alegre; Passos; Patos de Minas; Poços de Caldas (implantar
2015); São João Del Rei; Sete Lagoas; Uberaba; Uberlândia; Varginha; Manhuaçu; Paracatu; Teófilo Otoni e Viçosa
PR PARÁ
PA

Procuradoria da República nos Municípios de: Altamira; Itaituba; Marabá; Paragominas; Redenção; Santarém e Tucuruí
PR PARAÍBA

PB

Procuradoria da República nos Municípios de: Campina Grande; Sousa; Patos; Monteiro e Guarabira (a implantar em 2015)
PR PARANÁ

PR

Procuradoria da República nos Municípios de: Apucarana; Campo Mourão; Cascavel;
Foz do Iguaçu; Francisco Beltrão; Guaíra; Guarapuava; Jacarezinho; Londrina; Maringá; Paranaguá; Paranavaí; Pato Branco; Ponta Grossa; Umuarama e União da Vitória
PRR 5ª REGIÃO e PR PERNAMBUCO

PE

PI

Procuradoria da República nos Municípios de: Caruaru; Garanhuns; Petrolina; Serra
Talhada; Salgueiro e Palmares
PR PIAUÍ
Procuradoria da República nos Municípios de: Picos; Parnaíba e Floriano
PRR 2ª REGIÃO e PR RIO DE JANEIRO

RJ

Procuradoria da República nos Municípios de: Angra dos Reis; Campos; Itaperuna;
Macaé; Nova Friburgo; Niterói; Petrópolis; Resende; São Gonçalo; São João do Meriti; São Pedro D'Aldeia; Teresópolis e Volta Redonda
PR RIO GRANDE DO NORTE

RN

Procuradoria da República nos Municípios de: Assu; Caicó; Ceará-Mirim (a implantar
em 2015); Mossoró e Pau dos Ferros
PRR 4ª REGIÃO e PR RIO GRANDE DO SUL

RS

RO

Procuradoria da República nos Municípios de: Bagé; Bento Gonçalves; Cachoeira do
Sul; Canoas; Capão da Canoa; Caxias do Sul; Cruz Alta; Erechim; Lajeado; Novo
Hamburgo; Passo Fundo; Pelotas; Rio Grande; Santo Ângelo; Santana do Livramento; Santa Maria; Santa Rosa; Santa Cruz do Sul e Uruguaiana
PR RONDONIA
Procuradoria da República nos Municípios de: Guajará Mirim; Ji Paranã e Vilhena

RR

PR RORAIMA

SC

PR SANTA CATARINA
Procuradoria da República nos Municípios de: Blumenau; Caçador; Chapecó; Concórdia; Criciúma; Itajaí; Jaraguás; Joaçaba; Joinville; Lages; Mafra; Rio do Sul; São
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Miguel e Tubarão
PR SERGIPE
SE

Procuradoria da República nos Municípios de: Propriá (a implantar em 2015); Lagarto (a implantar em 2015); Estância (a implantar em 2016) e Itabaiana (a implantar
em 2016)
PRR 3ª REGIÃO e PR SÃO PAULO

SP

TO

Procuradoria da República nos Municípios de: Andradina (a implantar em 2015); Araçatuba; Araraquara; Assis; Bauru; Barretos (a implantar em 2015); Botucatu (a implantar em 2015); Bragança Paulista; Campinas; Caraguatatuba; Catanduva (a implantar em 2015); Franca; Guaratinguetá; Guarulhos; Itapeva; Jales; Jau; Jundiaí;
Lins (a implantar em 2015); Marília; Osasco (a implantar em 2015); Ourinhos; Presidente Prudente; Piracicaba; Registro (a implantar em 2015); Ribeirão Preto; São B.
Do Campo; São Carlos; São J.B. Vista; São José dos Campos; São J. do Rio Preto;
Santos; Sorocaba e Taubaté
PR TOCANTINS
Procuradoria da República nos Municípios de: Araguaína e Gurupi

9.2. Por se tratarem de áreas relevantes, o PROPONENTE deverá manter alto nível de
qualidade de sinal do tráfego nos edifícios sedes e anexos, quando for o caso, das
Unidades constantes da Tabela 11.
TABELA 11 – Unidades que necessitam de reforçadores de sinais
UF

Unidades

Endereço

Contato

PROC. GERAL DA REPÚBLICA

SAFS (Setor de Administração
Federal Sul) Quadra 04 - Conjunto
C / Zona Cívico-Administrativa /
Antônio PIMENTA ou
Brasília-DF
CEP: 70.050-900
Job BEN-HUR // (61)

Anexo I da PGR

SAFS (Setor de Administração 3105-6560 ou
Federal Sul) Quadra 02 / Zona
9297-9500
Cívico-Administrativa / Brasília-DF
CEP: 70.070-600

DF

DF PRR 1ª REGIÃO

SAS quadra 05 bloco E lote 08 –
Brasília/DF
CEP 70.070-911

Leonardo

RJ PRR 2ª REGIÃO

Rua Uruguaiana, 174 - Centro (21) 3554-9173 / Fax:
Rio de Janeiro/RJ
(21) 3554-9230
CEP 20.050-092
Rua México, 158 - Centro - Rio de
Janeiro/Rj
CEP 20.031-145

SP PRR 3ª REGIÃO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2020
São Paulo/SP

(61) 3317-4709

(11) 2192-8751 (C.
Coelho)
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CEP 01318-002

RS PRR 4ª REGIÃO

Rua Sete de Setembro, 1133 L. Callero
Centro
(51) 3216-2020
Porto Alegre/RS - CEP: 90010 191

PE PRR 5ª REGIÃO

Rua Frei Matias Téves (antiga R.
Sport Club do Recife), 65 Paissandu - Recife-PE CEP: 50070-450

Fred
(81) 2121-9829

AC PR ACRE

Av. Epaminondas Jácome, nº
3017, Centro, Rio Branco, AC.
CEP 69900-050.

(68) 3214-1100
(68) 3214-1140
(Cassios)

AL PR ALAGOAS

Avenida Juca Sampaio, 1800
(próximo ao Forum), Barro Duro,
Maceió - AL, CEP: 57.045-365

(82) 2121-1422
(Newton)
(82) 2121-1425
(Richard)

AP PR AMAPÁ

AM PR AMAZONAS

Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de
Nazaré
CEP: 68908-121, Macapá/AP
Fone: (96) 3213-7800

(96) 3213-7898
(96) 3213-7897
(Leonardo)

Avenida André Araújo, 358 - Aleixo (92) 2129-4707
- 69.060-000 - Manaus-AM
(Sóstenes)
Fone: (92) 2129-4700

BA PR BAHIA

Rua Ivonne Silveira, 243,
Loteamento Centro Executivo –
Doron / Salvador/BA
CEP 41.194-015

Silvio Santana ou
Flávia Maia // (71)
3617-2291 ou
3617-2426

CE PR CEARÁ

Rua João Brígido, 1260 - Joaquim
Távora
CEP: 60.135-080 - Fortaleza, CE

(85) 3266-7440
(85) 3266-7421
(William)

SAF SUL Q. 02 – Lote 3 – Ed.
Adail Belmonte
CEP: 70070-600

Daniel ou Mateus
(61) 3315-9560 ou
3366-9260

DF ESCOLA SUPERIOR DO MPU

SGAS 604, Lote 23 - Avenida L2
Sul - Brasília/DF
CEP: 70.200-640

Moisés:
(61) 3313-5115

DF PR DISTRITO FEDERAL

SGAS 604, Lote 23 - Avenida L2
Sul - Brasília/DF
CEP: 70.200-640

(61) 3313-5600
(61) 3313-5601
(Moisés)

DF

CONS. NACIONAL DO MIN.
PÚBLICO

MPDFT - MINISTÉRIO PÚBLICO
DF DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS

Eixo Monumental, Praça do Buriti,
Lote 2, Sede do MPDFT, BrasíliaDF–CEP 70.091-900

Alena
61 - 3343-9120
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ES PR ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, 625,
Centro, Vitória/ES
CEP: 29.010-003

GO PR GOIÁS

Avenida Olinda, Edifício Rosângela
Pofahl Batista, Qd. G, Lt. 2, Park
(62) 3243-5487 /
Lozandes, Goiânia/GO - CEP:
3243-5484 (L.Carneiro)
74884-120

MA PR MARANHÃO

Av. Senador Vitorino Freire, 52,
Areinha.
CEP 65030-015. São Luís-MA.

MT PR MATO GROSSO

Rua Estevão de Mendonça, 830
(65) 3612-5000
Bairro Quilombo - Ed Green Tower (65) 3612-5015 (Marco
Cuiabá - MT - CEP: 78043-405
Aurélio)

MS PR MATO GROSSO DO SUL

Av. Afonso Pena, 4444 - Vila
(67) 3312-7233 (Erik)
Cidade - Campo Grande/MS - CEP (67) 3312-7293 (Elio)
79020-907

MG PR MINAS GERAIS

Av. Brasil, 1877 – Bairro
Kathya Regina
Funcionários – Belo Horizonte-MG (31) 2123-9101 / 9197
CEP: 30140-002

PA PR PARÁ

Travessa Dom Romualdo de
(91) 3299-0130 / 0159
Seixas, 1476, Umarizal - Belém/PA (91) 3299-0129 (Victor)
- CEP 66.055-200 - Edifício
Evolution, entre as ruas Domingos
Marreiros e Antônio Barreto

PB PR PARAÍBA

Av. Getúlio Vargas, 255/277,
Centro - João Pessoa - PB
CEP: 58013-240

(83) 3044-6233 / 6238
(83) 3044-6259
(Leonardo)

PR PR PARANÁ

Procuradoria da República no
Estado do Paraná - R. Marechal
Deodoro, 933 - Curitiba - PR 80.060-010 -

(41) 3219-8924 / 8839
(41) 3219-8720
(Alexandre)

Av. Gov. Agamenon Magalhães,
1800, Espinheiro - Recife / PE CEP: 52.021-170

(81) 2125-7384 / 7359
(81) 2125-7359
(Sandra)
(81) 2125-7339 (Paulo)

Praça Marechal Deodoro, S/N Salas 302/603 - Centro - Edf.
Ministério da Fazenda - Centro
Cep 64000-160 - Teresina - Piauí

(86) 3214-5966
(86) 3214-5970
(Leonardo)

RJ PR RIO DE JANEIRO

Av. Nilo Peçanha, 31, Centro - Rio
de Janeiro/RJ.
CEP 20020-100.

(21) 3971-9400
(Renato)
(21) 3971-9209 (Bruno)

RN PR RIO GRANDE DO NORTE

Av. Deodoro da Fonseca nº 743
Tirol
CEP: 59.020-600 Natal-RN

(84) 3232-3900 / 3980
(84) 3232-3983 (Alan)

PE PR PERNAMBUCO

PI

PR PIAUÍ

(27) 3211-6440 (Cleber
ou Márcio)
(27) 3211-6435

(98) 3213-7101
(Raimundo)
(98) 3213-7143 (André)
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RS PR RIO GRANDE DO SUL

Praça Rui Barbosa, 57 - Porto
Alegre/RS
CEP: 90030-100 - PABX:

(51) 3284-7345 (Fax)
(51) 3284-7340
(Renato)

RO PR RONDONIA

Av. Abunã, 1759, Bairro São João
Bosco, Cep:76.803-749 - Porto
Velho - RO

(69) 3216-0500
(69) 3216-0515 (Alex)

RR PR RORAIMA

Rua General Penha Brasil, nº 1255 Sandro Bernardo
- Bairro São Francisco -Boa Vista - Faustino
Roraima
(95) 3198-2061

SC PR SANTA CATARINA

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica,
4876, Torre 1 (Gabinetes) e Torre
3 (Administração) - Edifício Luiz
Elias Daux - Bairro Agronômica Florianópolis - SC CEP: 88025-255 -

(48) 2107-2442
(Gerson)
(48) 2107-2451
(Bianquini)

SE PR SERGIPE

Av. Beira Mar, 1064, 13 de julho,
Aracaju-SE.
CEP: 49020-010.

(79) 3301-3720
(79) 3301-3766
(M. de Fátima)

SP PR SÃO PAULO

Rua Peixoto Gomide, 1038 –
Cerqueira Cesar, SÃO PAULO/ SP
CEP 01409-000 (Prédio
Administrativo)
Rua Frei Caneca, nº 1360 Consolação - São Paulo CEP 01307-002 -

(11) 3269-5019
(Silvana)
(11) 3269-5199
(Anselmo)

TO PR TOCANTINS

104 Norte, Rua NE 03, Conjunto
02, Lote 43,
CEP 77006-018 - Palmas-TO

(63) 3219-7271 / 7272
(William)

9.3. O PROPONENTE deverá prover cobertura, de modo que se possam realizar
chamadas e transmissão de dados com boa qualidade do serviço em todos os andares
dos edifícios sede das Unidades constantes da Tabela 11.
9.3.1. Ficam excluídas as áreas de subsolos utilizadas como garagens e
depósitos.
9.3.2. Ficam entendidos como “boa qualidade” o funcionamento correto e
adequado dos sistemas conforme descrito neste termo de referência, e subsidiariamente
os demais regulamentos da ANATEL.
9.4. O PROPONENTE terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a assinatura do
contrato, para implementação das adequações necessárias a sua infraestrutura de forma
a atender aos requisitos do item 9.3.
9.5. O PROPONENTE poderá, a seu critério, realizar visita técnica prévia às localidades
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indicadas na Tabela 11 e demais unidades do CONTRATANTE, para avaliação da
qualidade do sinal, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão
pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes as
adequações necessárias de sua infraestrutura, mediante prévio agendamento.
9.5.1. No caso da realização de vistoria técnica deverá ser emitida Declaração
de Vistoria, conforme modelo do Anexo IV do edital de Pregão nº 63/2015, a qual deverá
estar devidamente assinada, tanto pelo representante da Unidade como pelo
representante do PROPONENTE.
9.6. O PROPONENTE deverá ligar nos telefones constantes da Tabela 11 para agendar o
horário de vistoria, quando for o caso.
9.7. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os PROPONENTES não
poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Termo de
Referência.
9.9. As dúvidas poderão ser sanadas contatando os servidores da DITEL/CAR/STIC, nos
telefones (61) 3105-6560 ou 9297-9500, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

VI – PREÇO
1. O valor anual total estimado para os serviços, incluindo órgão gerenciador e
participantes, é de R$ 13.669.893,75 (treze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) conforme pesquisa de
mercado realizada pela Divisão de Telecomunicações - DITEL/CAR/STIC.
VII – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. A aceitação dos serviços se dará por meio do atesto da primeira fatura, detalhada,
comprovando a ativação do acesso e sua efetiva utilização.
VIII – PRAZO PARA ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, para entrega dos
aparelhos/equipamentos e ativação dos serviços.
2. Até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato, para
adequação ou instalação de solução visando manter o alto nível de qualidade de sinal nos
edifícios-sedes e/ou anexos constantes da tabela 11 (unidades que necessitam de
reforçadores de sinal) do subitem 9.2 deste termo de referência.
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IX – VIGÊNCIA DO CONTRATO
1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II
do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
2. A cada 20 (vinte) meses, após assinatura do contrato, o PROPONENTE deverá
providenciar a substituição de todos equipamentos (estações móveis) cedidos, inclusive
os modems, por modelos novos (primeiro uso), atualizados tecnologicamente, conforme
ultimo lançamento dos respectivos fabricantes, sem ônus para a Administração, devendo
permanecer o mesmo número de acesso.
3. Admite-se a realização de aditivos e supressões contratuais, conforme previsão contida
na Lei nº 8.666/93.
X – OBRIGAÇÕES
1 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
1. prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom
desenvolvimento dos serviços prestados pela CONTRATADA;
2. assegurar o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA,
desde que devidamente identificados, para execução do objeto
contratado, tomando todas as providências necessárias, quando
necessário;
3. assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com
aqueles praticados no mercado pelas demais operadoras, de forma a
garantir que continuem sendo os mais vantajosos para o
CONTRATANTE;
4. controlar as ligações realizadas, documentando as ocorrências
havidas;
5. registrar eventuais ocorrências e anormalidades na prestação do
serviços; cuidando quanto a não interrupção dos serviços prestados,
documentando as ocorrências havidas;
6. fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA, assegurando-se da boa prestação e do bom
desempenho dos serviços prestados;
7. efetuar os pagamentos à CONTRATADA nos prazos previstos na
legislação em vigor, após o cumprimento das formalidades legais e
contratuais;
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8. solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor das
tarifas vigentes na data da emissão das contas telefônicas.
2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. disponibilizar ao CONTRATANTE, atendimento diferenciado por meio de
consultoria especializada e central de atendimento, por meio de chamada gratuita, 07
(sete) dias por semana, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo a
disponibilização de central de atendimento estilo call center, por meio de chamada
gratuita (0800), com atendimento personalizado específico a grandes contas;
2. manter sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas através do
serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de telecomunicações,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de
telecomunicações;
3. manter sob sigilo as informações e comunicações de que tiver
conhecimento, abstendo-se de divulgá-las, garantindo o sigilo e a inviolabilidade dos
dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
4. possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante,
receber a prestação do serviço SMP em redes de outras operadoras de serviço,
sujeitando-se, nesta hipótese, às condições técnicas e operacionais por elas
estabelecidas, de acordo com a legislação vigente;
5. manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis, sendo que
o bloqueio dos terminais somente poderá ser executado por solicitação de representante
credenciado pelo CONTRATANTE;
6. fornecer smartphones, modems 4G USB para utilização dos serviços
contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos comercializados
na data da licitação e na data de cada prorrogação contratual, caso venha ocorrer,
obedecendo às especificações mínimas previstas neste contrato;
7. reparar ou substituir qualquer aparelho móvel, modem ou chip que
apresentar defeito, desde que não constatado o seu uso indevido:
7.1

durante o período em que o aparelho originalmente fornecido
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o
mesmo número de acesso, de forma a não gerar interrupção do
serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE;

7.2.

em caso de extravio de qualquer natureza ou defeitos por uso
indevido do aparelho, a CONTRATADA deverá disponibilizar um
novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os
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prazos fixados na tabela 7 (tempo para execução de serviços) e
efetuar a cobrança dele ao CONTRATANTE, caso o detentor
opte
por
não
providenciar
a
substituição
por
dispositivo/equipamento igual, similar ou superior às próprias
expensas;
7.3.

havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior
ao preço constante da nota fiscal, quando da entrega do(s)
aparelho(s) defeituoso(s) à CONTRATANTE.

8. fornecer todos os acessórios e softwares, com suas respectivas licenças
de uso, caso existam, necessários ao pleno funcionamento dos recursos e
funcionalidades contratadas;
9. bloquear, a pedido do gestor ou por meio de facilidade de autogestão, a
utilização dos seguintes serviços: ligações destinadas aos serviços 0500, 0900 e
similares, bem como o recebimento de ligações a cobrar;
10. transferir a titularidade sem ônus para a Administração, a pedido do
gestor, observados os prazos fixados na tabela 7 (tempo para execução de serviços);
11. oferecer à Administração a migração, sem ônus, para novas tecnologias
de funcionamento que venham a ser disponibilizadas pela CONTRATADA;
12. garantir a qualidade do sinal para perfeita conversação, em todo território
nacional onde a prestadora possuir cobertura;
13. bloquear todas as linhas para roaming internacional de voz e dados, ou
permitir o bloqueio por meio de facilidade de autogestão;
14. possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s)
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços
a serem prestados;
15. responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito
federal, estadual, distrital e municipal, como também assegurar os direitos e cumprimento
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto
aos preços oferecidos na proposta;
16. prestar os serviços contratados com padrão de qualidade, regularidade,
segurança, atualidade, eficiência e modicidade de tarifas, sempre de acordo com as
normas estabelecidas pelo Poder Concedente, evitando a interrupção do serviço;
17. responsabilizar-se por todos os danos causados ao patrimônio do
CONTRATANTE ou de terceiros, por dolo ou culpa de seus empregados ou prepostos,
inclusive por omissão, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados da comprovação
de sua responsabilidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de descontar o valor
devido da próxima fatura, em caso de descumprimento desse prazo, e de poder denunciar
o contrato, de pleno direito;
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18. prestar, por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATANTE, durante todo o período de vigência do contrato;
19. encaminhar as notas fiscais para atesto e pagamento em até 30 (trinta)
dias corridos após o último dia do mês de referência para prestação do serviço;
20. cumprir todas as cláusulas contratuais relacionadas à entrega dos bens
e execução dos serviços , assim como quaisquer determinações da CONTRATANTE
relacionadas ao cumprimento do contrato;
21. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionados ao fornecimento dos equipamentos e/ou materiais, originalmente ou
vinculados por prevenção, conexão ou contingência;
22. assumir a inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto
contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas
no fornecimento dos serviços;
23. enviar correta e tempestivamente as contas e/ou faturas telefônicas à
CONTRATANTE, entregando-as no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização do
serviço;
24. manter serviço de antifraude, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, assumindo inteira responsabilidade por clonagens e interceptações de
chamadas telefônicas que por ventura venham a ser identificadas nas linhas
homologadas, sendo que na ocorrência de clonagem, a CONTRATADA se obriga a
providenciar imediatamente a substituição do aparelho e/ou chip por outro equivalente,
de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer o mesmo número
de acesso;
25. comunicar formalmente ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade nos
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
26. manter durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as
obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
27. não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços do contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE;
28. credenciar formalmente, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo
com poderes de decisão para representar a empresa, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato;
29. atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de serial,
permuta de número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço
eventualmente solicitado, somente por representante credenciado pelo CONTRATANTE;
30. providenciar, sem ônus para o CONTRATANTE, a opção de migração
interoperadoras com a manutenção dos atuais números, conforme Resolução n° 460, de
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19/03/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que trata da
portabilidade numérica;
31. não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira;
32. manter atualizado o endereço comercial, de e-mail e o número de
telefone e fax.
XI – DO PAGAMENTO
1. O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis a contar do atesto da Nota
Fiscal, salvo quando houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira
que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, depois de
entregues os materiais adquiridos e/ou executados os serviços, por meio de depósito em
conta corrente, mediante Ordem Bancária.
2. O pagamento também será ajustado em decorrência do item 8 – Acordo de Nível de
Serviço deste Termo de Referência.
3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada devidamente preenchida e discriminada, em
nome da Secretaria de Administração do Ministério Publico Federal, CNPJ nº
26.989.715/0050-90, no caso da CONTRATANTE ser o órgão gerenciador.

ANEXO II
Estimativa de Minutagem – Órgão Gerenciador e Participantes
SERVIÇOS DE VOZ
DESCRIÇÃO
DOS
SERVIÇOS

Minutos Estimados (anual)
PGR

PRR1

PRR2

PRR3

PRR4

PRR5

PRAC

PRAL

PRAP

PRAM

PRBA

PRCE

CNMP

ESMPU

PRDF

MPDFT

PRES

PRGO

PRMA

PRMT

PRMS

PRMG

PRPA

PRPB

PRPR

PRPE

PRPI

PRRJ

PRRN

PRRS

PRRO

PRRR

PRSC

PRSE

PRSP

PRTO

Chamadas p/
Móvel
(VC
M/M)
–
Mesma Oper.

203509

38482

40702

35152

28491

18871

15541

28121

13321

17021

44772

29601

29231

12581

30711

296013

19981

33671

19611

28861

56983

67713

32191

28491

71783

36632

17761

95094

19241

74003

24791

11841

82144

25901

163547

14431

Chamadas p/
Móvel
(VC
M/M)
–
Demais Oper.

184725

34930

36945

31907

25862

17129

14106

25526

12091

15450

40640

26869

26533

11419

27877

268691

18137

30564

17801

26197

51723

61463

29220

25862

65158

33251

16121

86317

17465

67173

22503

10748

74562

23510

148452

13099

Chamadas p/
Fixo (VC 1
M/F)

119677

22630

23935

20671

16755

11097

9139

16537

7833

10009

26329

17408

17190

7398

18060

174076

11750

19801

11533

16972

33510

39820

18931

16755

42213

21542

10445

55922

11315

43519

14579

6963

48306

15232

96177

8486

Chamadas p/
Móvel
roaming (VC
M/M)
–
Mesma Oper.

11530

2180

2306

1992

1614

1069

880

1593

755

964

2537

1677

1656

713

1740

16771

1132

1908

1111

1635

3228

3836

1824

1614

4067

2075

1006

5388

1090

4193

1405

671

4654

1467

9266

818

Chamadas p/
Móvel
roaming (VC
M/M)
–
Demais Oper.

8320

1573

1664

1437

1165

771

635

1150

545

696

1830

1210

1195

514

1256

12102

817

1377

802

1180

2330

2768

1316

1165

2935

1498

726

3888

787

3025

1014

484

3358

1059

6686

590

Chamadas p/
Fixo (VC 1
M/F)
roaming

5860

1108

1172

1012

820

543

447

810

384

490

1289

852

842

362

884

8524

575

970

565

831

1641

1950

927

820

2067

1055

511

2738

554

2131

714

341

2365

746

4709

416

Chamadas de
Longa
Dist.
VC 2 Móvel x
Móvel
–
Mesma Oper.

8734

1652

1747

1509

1223

810

667

1207

572

730

1921

1270

1255

540

1318

12704

858

1445

842

1239

2446

2906

1382

1223

3081

1572

762

4081

826

3176

1064

508

3525

1112

7019

619

Chamadas de
Longa
Distância VC
2 Móvel x
Móvel
–
Demais Oper.

5562

1052

1112

961

779

516

425

769

364

465

1224

809

799

344

839

8090

546

920

536

789

1557

1851

880

779

1962

1001

485

2599

526

2023

678

324

2245

708

4470

394

Chamadas de
Longa
Dist.
VC 2 Móvel x
Fixo

4218

798

844

729

591

391

322

583

276

353

928

614

606

261

637

6135

414

698

406

598

1181

1403

667

591

1488

759

368

1971

399

1534

514

245

1703

537

3390

299

Chamadas de
Longa
Dist.
VC 3 Móvel x
Móvel
–
Mesma oper.

35563

6725

7113

6143

4979

3298

2716

4914

2328

2974

7824

5173

5108

2198

5367

51728

3492

5884

3427

5043

9958

11833

5625

4979

12544

6401

3104

16618

3362

12932

4332

2069

14355

4526

28580

2522

Chamadas de
Longa
Dist.
VC 3 Móvel x
Móvel
–
Demais oper.

46013

8701

9203

7948

6442

4267

3514

6358

3012

3848

10123

6693

6609

2844

6944

66928

4518

7613

4434

6525

12884

15310

7278

6442

16230

8282

4016

21501

4350

16732

5605

2677

18573

5856

36978

3263

Chamadas de
Longa
Dist.
VC 3 Móvel x
Fixo

28975

5479

5795

5005

4057

2687

2213

4004

1897

2423

6375

4215

4162

1791

4373

42145

2845

4794

2792

4109

8113

9641

4583

4057

10220

5216

2529

13539

2739

10536

3530

1686

11695

3688

23285

2055

Chamadas
DDI - Grupo 1

400

Chamadas
DDI - Grupo 2

320

Chamadas
DDI - Grupo 3

320

Chamadas
DDI - Grupo 4

150

76

80

69

56

37

31

55

26

33

88

58

57

25

60

582

39

66

39

57

112

133

63

56

141

72

35

187

38

145

49

23

161

51

321

28

61

64

55

45

30

24

44

21

27

70

47

46

20

48

465

31

53

31

45

90

106

51

45

113

58

28

150

30

116

39

19

129

41

257

23

61

64

55

45

30

24

44

21

27

70

47

46

20

48

465

31

53

31

45

90

106

51

45

113

58

28

150

30

116

39

19

129

41

257

23

28

30

26

21

14

11

21

10

13

33

22

22

9

23

218

15

25

14

21

42

50

24

21

53

27

13

70

14

55

18

9

61

19

121

11

SERVIÇOS DE DADOS
DESCRIÇÃO
DOS
SERVIÇOS

Quantidade Estimada (anual)
PGR

PRR1

PRR2

PRR3

PRR4

PRR5

PRAC

PRAL

PRAP

PRAM

PRBA

PRCE

CNMP

ESMPU

PRDF

MPDFT

PRES

PRGO

PRMA

PRMT

PRMS

PRMG

PRPA

PRPB

PRPR

PRPE

PRPI

PRRJ

PRRN

PRRS

PRRO

PRRR

PRSC

PRSE

PRSP

PRTO

SMS

101412

19176

20283

17517

14198

9404

7744

14013

6638

8482

22311

14751

14566

6269

15304

147508

9957

16779

9772

14382

28395

33743

16042

14198

35771

18254

8851

47387

9588

36877

12354

5900

40934

12907

81498

7191

MMS

22163

4191

4432

3828

3103

2055

1692

3063

1451

1854

4876

3224

3183

1370

3345

32237

2176

3667

2136

3143

6206

7374

3506

3103

7817

3989

1934

10356

2095

8059

2700

1289

8946

2821

17811

1572

Assinatura de
Serviço de
Dados
"Smartphone
Tipo A" com
direito de uso
de 10GB –
acesso
ilimitado

3600

1020

1056

876

792

420

264

636

300

432

780

660

528

336

792

6000

468

732

420

540

1260

1476

756

516

1428

480

348

2052

384

1620

528

240

1212

540

3480

300

Assinatura de
Serviço de
Dados
"Smartphone
Tipo B” com
direito de uso
de 2GB acesso
ilimitado

3000

228

264

264

132

192

240

276

132

120

672

300

420

72

204

3600

180

360

216

396

588

720

288

408

900

708

228

1032

240

780

276

144

1452

300

1824

168

Assinatura de
Serviço
de
Dados
Modem USB
com direito de
uso de 10GB
acesso
ilimitado

1800

180

156

204

144

84

48

60

48

72

180

120

84

12

132

0

72

120

72

96

180

228

132

204

240

108

60

576

72

144

72

36

180

144

612

144

Assinatura de
Serviço
de
Dados
Sim
Card (Tablet)
com direito de
uso de 10GB
acesso
ilimitado

2400

732

660

852

612

336

204

252

156

312

720

420

336

72

528

0

324

492

324

396

456

936

528

300

960

444

252

2328

300

1044

300

156

732

240

2460

204

Assinatura
Básica (Voz)

6600

1248

1320

1140

924

612

504

912

432

552

1452

960

948

408

996

9600

648

1092

636

936

1848

2196

1044

924

2328

1188

576

3084

624

2400

804

384

2664

840

5304

468

Assinatura
Básica Tarifa
Zero Nacional
(Voz)

6600

1248

1320

1140

924

612

504

912

432

552

1452

960

948

408

996

9600

648

1092

636

936

1848

2196

1044

924

2328

1188

576

3084

624

2400

804

384

2664

840

5304

468
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ANEXO III
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
(valores com impostos)

SERVIÇOS DE VOZ

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Minutos
Estimado
s
(anual/tot
al)

Preço
Máximo
da
Ligação
(minuto)

Valor Total
(R$)

1

Chamadas para Móvel (VC M/M) – Mesma
R$ 0,29
1.806.791
Operadora

R$ 523.969,39

2

Chamadas para Móvel (VC M/M) – Demais
R$ 0,33
1.640.026
Operadoras

R$ 541.208,58

3

Chamadas para Fixo (VC 1 M/F)

R$ 350.629,95

4

Chamadas para Móvel roaming (VC M/M) –
102.365
Mesma Operadora

R$ 0,50

R$ 51.182,50

5

Chamadas para Móvel roaming (VC M/M) –
73.868
Demais Operadoras

R$ 0,56

R$ 41.366,08

6

Chamadas para Fixo (VC 1 M/F) - roaming

52.025

R$ 0,56

R$ 29.134,00

7

Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x
77.545
Móvel – Mesma Operadora

R$ 0,76

R$ 58.934,20

8

Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x
49.383
Móvel – Demais Operadoras

R$ 1,16

R$ 57.284,28

9

Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Fixo 37.451

R$ 0,94

R$ 35.203,94

10

Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x
315.737
Móvel – Mesma operadora

R$ 0,76

R$ 239.960,12

11

Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x
408.514
Móvel – Demais operadoras

R$ 1,17

R$ 477.961,38

12

Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Fixo 257.248

R$ 0,95

R$ 244.385,60

13

Chamadas DDI - Grupo 1 (*)

3.549

R$ 1,63

R$ 5.784,87

14

Chamadas DDI - Grupo 2 (*)

2.842

R$ 1,63

R$ 4.632,46

15

Chamadas DDI - Grupo 3 (*)

2.842

R$ 1,63

R$ 4.632,46

16

Chamadas DDI - Grupo 4 (*)

1.334

R$ 1,63

R$ 2.174,42

1.062.515 R$ 0,33

SERVIÇOS DE DADOS
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ITEM

Quantida
de
Estimada
(anual)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Preço
Máximo
Unitário

Valor Total

17

SMS

900.356

R$ 0,28

R$ 252.099,68

18

MMS

196.767

R$ 0,66

R$ 129.866,22

19

Assinatura de Serviço de Dados "Smartphone
Tipo A" com direito de uso de 10GB – acesso
ilimitado

37.272

R$ 117,96

R$ 4.396.605,12

20

Assinatura de Serviço de Dados "Smartphone
Tipo B” com direito de uso de 2GB - acesso
ilimitado

21.324

R$ 92,96

R$ 1.982.279,04

21

Assinatura de Serviço de Dados Modem USB com
direito de uso de 10GB - acesso ilimitado

6.816

R$ 90,52

R$ 616.984,32

22

Assinatura de Serviço de Dados Sim Card (Tablet)
com direito de uso de 10GB - acesso ilimitado

21.768

R$ 59,95

R$ 1.304.991,60

23

Assinatura Básica (Voz)

58.596

R$ 22,50

R$ 1.318.410,00

24

Assinatura Básica Tarifa Zero Nacional (Voz)

58.596

R$ 17,07

R$ 1.000.233,72

PREÇO

G L O B A L R$ 19.564.099,76

roaming INTERNACIONAL (dados e voz)
Valor estimado (anual)
roaming Internacional - Ativação de Pacotes (**)

R$ 50.000,00

(*) DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL: nas modalidades móvel para móvel e móvel
para fixo, assim entendidas as ligações para o exterior.
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

País / Região
EUA e Canadá
América Central, América do Sul e México
Europa Ocidental
Demais Países

(**)
roaming INTERNACIONAL (dados e voz) - devido à suas características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira e às dificuldades de elaboração de
planilhas de formação de preços em moeda nacional, foram estimados valores anuais
para estes serviços.
Observação: os valores unitários indicados em cada item da planilha representam o
máximo admitido para cada serviço.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participação (Nº Processo Licitatório), que trata da
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de telefonia a partir de
terminais móveis, nas modalidades SMP e STFC, para comunicação de voz e dados,
com as características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital, para
atender ao Ministério Público Federal, que o(a) Sr(a). (nome do representante legal da
empresa), identidade n.º ........./UF, Representante Legal da Empresa (razão social da
empresa), CNPJ n.º .................., efetuou vistoria das áreas internas e externas do edifício
sede e anexos (se for o caso) desta Unidade, na presente data, tomando conhecimento
de todas as características físicas dos sistemas do presente objeto licitatório.

Brasília-DF, ____ de ____________de _______.
____________________________________________
Assinatura do Representante legal da Unidade
____________________________________________
Assinatura do Representante legal da Empresa
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – RESOLUÇÃO CNMP 01/2005 - ATUALIZADA
IDENTIFICAÇÃO
NOME EMPRESA:
CNPJ:
NOME DECLARANTE:

CPF:

CARGO:

DECLARO, nos termos da Resolução nº 01/2005 – Atualizada, do Conselho Nacional do Ministério
Público, para fins de contratação de prestação de serviços junto à Procuradoria Geral da República - PGR,
que :
Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes ou diretores não são cônjuges,
companheiro(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
membros do Ministério Público da União e dos Estados, ou ainda, de servidor ocupante, no âmbito
Ministério Público Federal, de cargo de direção, chefia ou assessoramento; compreendido, em todos os
casos, o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da Administração
Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
consoante Resolução nº 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as)
ou parente sem linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e
servidores ocupantes de cargo de direção dos órgãos do Ministério Público da União, abaixo
identificado(s):
Nome do Membro:_____________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
Órgão de Lotação:_____________________________________________________________
Grau de Parentesco:___________________________________________________________
Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.
LOCAL E DATA

ASSINATURA
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2015
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL
E
_______________________,
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MÓVEL PESSOAL (SMP).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CNPJ nº 26.989.715/0050-90, situado
no SAF Sul, Quadra 04, Conjunto C - Brasília/DF, representado neste ato pelo Secretário
de Administração, Senhor RENATO CADER DA SILVA, brasileiro, solteiro, servidor
público, portador da Carteira de Identidade nº 1275115128 SSP/BA, inscrito no CPF sob o
nº 014.269.507-64, nomeado por meio da Portaria nº 750, de 9 de junho de 2014 no uso
da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 74, inciso XIV, do Regimento Interno
Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 382, de 05 de
maio de 2015, do Exmo. Sr. Secretário Geral, ou, nas ausências e impedimentos deste,
pelo Secretário de Administração Adjunto, Senhor LÚCIO MÁRIO MENDONÇA DE GÓIS,
brasileiro, casado, servidor público, Cédula de Identidade n° 885.106–SSP/SE, CPF nº
609.842.445-49, nomeado por meio da Portaria nº 391, de 31/03/2014, ambos residentes
e domiciliados nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº
00000000/0000-00, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
neste ato representada pelo(a) seu(sua) XXXXXXXXXXXXXXXX, Senhor(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
brasileiro(a),
solteiro(a), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (profissão ou ocupação profissional), CI nº
XXXXXXXXX SSP/XX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo MPF/PGR nº
1.00.000.003724/2015-44, referente ao Pregão nº XX/2015, considerando as disposições
estabelecidas na Lei nº 8.666 de 21/06/1993, na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, no Decreto
nº 5.450 de 31/05/2005 e demais normas pertinentes, têm entre si, justo e avençado, e
celebram o presente Contrato, na forma de execução indireta, em regime de empreitada
por preço global, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de
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telecomunicações de voz e dados, a ser executado de forma contínua, conforme
especificado nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços a serem executados pela CONTRATADA consistem em:
a) Serviço Móvel Pessoal (SMP) para comunicação de voz e dados, com as
características de serviços pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia
digital, nas áreas com cobertura da CONTRATADA, inclusive nos locais
em que possuir acordo de “roaming” de voz e dados, devendo os serviços
oferecer as facilidades de roaming nacional e internacional, automático,
para atender à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (órgão gerenciador ou
participante), em xxxxxxxxxxxxx-xx (cidade e estado da contratante),
conforme tabela abaixo:
TABELA 1 – Quantidade estimada do XXXXXXXXXXXX (órgão gerenciador ou participante)
UF

XX

Unidade

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Quantidade Estimada
Acessos

Acessos

USB

Sim Card

Móveis

Móveis

(categoria 3)

(iPad)

(categoria 1) (categoria 2)

XXX

XXX

(categoria 4)

XXX

XXX

b) Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Longa
Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), por meio
de terminais móveis disponibilizados conforme tabela 2 (categoria de
aparelhos) do parágrafo vigésimo quinto desta cláusula, em todas
unidades da federação;
c) roaming Internacional Dados e Voz.
Parágrafo primeiro – A CONTRATADA deverá executar os serviços com as
características pós-pago, tecnologia digital (GSM, WCDMA, 3G, 4G, LTE) ou outras
tecnologias que venham a ser implementadas durante a vigência do contrato, sendo de
critério da contratada a escolha da tecnologia que melhor atender as suas necessidades,
dentre as utilizadas pela contratada.
Parágrafo segundo - Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de
funcionamento, a CONTRATANTE poderá solicitar, sem ônus, a qualquer tempo, a
migração para a nova tecnologia, desde que os dispositivos fornecidos a suportem, sendo
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que no caso de incompatibilidade, o problema deverá ser solucionado quando da
substituição do parque, conforme item “d” da cláusula quinta – dos prazos.
Parágrafo terceiro - Os serviços serão destinados ao uso de chamadas VC originadas
dos terminais móveis fornecidos à contratante incluindo envio e recebimento de
mensagens de texto, caixa postal e acesso à Internet banda larga móvel por meio de
smartphones, modems (SIM Cards para tablets) 4G USB disponibilizados pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, em regime de comodato, proporcionando ainda:
a) recebimento de chamadas dentro de sua área de registro;
b) recebimento de chamadas na condição de usuário visitante;
c) chamadas originadas por acessos contratados dentro da área de registro
da estação móvel para telefones fixos dentro da mesma área VC M/F;
d) chamadas originadas por estação móvel contratada dentro da área de
registro da estação móvel para telefones móveis nesta mesma área e da
mesma operadora que originou a chamada VC M/M (M);
e) chamadas originadas por estação móvel contratada dentro da área de
registro da estação móvel para telefones móveis nesta mesma área e de
operadora distinta daquela que originou a chamada VC M/M (F);
f) chamadas originadas por estação móvel contratada quando esta estiver na
condição de roaming para telefones fixos dentro da mesma área visitada
VC M/F (R) com o mesmo valor da tarifa aplicada às chamadas VC M/F;
g) chamadas originadas por estação móvel contratada quando esta estiver
na condição de roaming para telefones móveis na mesma área visitada e
da mesma operadora que originou a chamada VC M/M (R) com o mesmo
valor da tarifa aplicada às chamadas VC M/M (M);
h) chamadas originadas por estação móvel contratada quando esta estiver
na condição de roaming para telefones móveis na mesma área visitada e
de operadora distinta daquela que originou a chamada VC M/M (R) com o
mesmo valor da tarifa aplicada as chamadas VC1M/M (D);
i) chamadas originadas por estação móvel contratada quando esta estiver na
condição de roaming, sem cobrança de tarifa e/ou adicional de chamada
originada (DSL1, DSL2, AD (D) e AD (F);
j) envio e recebimento de mensagem de texto (SMS) a partir da Estação
Móvel, mesmo quando esta estiver na condição de roaming;
k) envio e recebimento de mensagem multimídia (MMS) a partir da Estação
Móvel, mesmo quando esta estiver na condição de roaming;
l) acesso à caixa postal a partir da Estação Móvel, mesmo quando esta
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estiver na condição de roaming;
m) os serviços de roaming nacional deverão ocorrer de forma automática,
sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro
equipamento, em todo o território nacional.
n) nos serviços de roaming internacional a CONTRATADA poderá cobrar
somente pelo pacote e pelos serviços contratados, não sendo permitido
qualquer outro tipo de cobrança tais como: habilitação, identificação de
chamadas, caixa postal (tanto acesso quanto tempo de utilização),
chamada em espera, desvio de chamada e conferência.
o) os custos dos serviços de roaming internacional deverão ser faturados em
moeda nacional vigente (Real), através de códigos de acesso abonadores
ou do próprio código de acesso que permita o roaming.
p) a contratada deverá bloquear o uso dos serviços de dados na condição de
roaming internacional ou disponibilizar facilidade de autogestão para que
a própria CONTRATANTE o faça.
q) a CONTRATADA deverá desabilitar os serviços de voz e dados prestados
na condição de roaming internacional, permitindo a ativação somente
mediante solicitação do órgão gestor do contrato. Tal solicitação deverá
especificar o código de acesso, o período da viagem e os países para os
quais as facilidades devem ser habilitadas.
r) realização de chamadas para o Serviço Telefônico Fixo Comutado,
Serviço Móvel Pessoal e Serviço Móvel Especializado.
s) A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações
de longa distância sejam realizadas somente por meio do Código de
Seleção de Prestadora (CSP), definido pela CONTRATANTE, podendo
ser implementada utilizando recurso da rede de telecomunicações do
dispositivo associado ao serviço ou por intermédio de facilidade de
autogestão disponibilizada pela CONTRATADA.
t) Chamadas Intra-Grupo – (tarifa zero nacional) entre as linhas corporativas
de uma mesma Operadora para todas as Unidades do MPF que
formalizarem contrato com a CONTRATADA.
u) Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para a
CONTRATANTE:
u.1. Habilitação;
u.2. Escolha ou troca de número;
u.3. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha
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celular;
u.4. Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária
de chamada (siga-me), conferência, chamada em espera, não
perturbe e ocultação do número da linha no identificador de
chamadas do telefone de destino;
u.5. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
u.6. Reativação de número de linha;
u.7. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica);
u.8. Adicional de chamadas;
u.9. Deslocamento;
u.10. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para
consulta ao detalhamento das faturas, com acesso exclusivo aos
gestores e/ou administradores do contrato.
v)

os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão,
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em todo
Território Nacional e, sob demanda, para uso internacional;

w) para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela
ANATEL, em especial, o Regulamento de Gestão da Qualidade da
Prestação do Serviço Móvel Pessoal –RGQ-SMP (Anexo à Resolução nº
575, de 28 de outubro de 2011).
Parágrafo quarto - O serviço de acesso à Internet banda larga móvel deverá ser
disponibilizado por meio de diferentes plataformas, a partir de dispositivos fornecidos pela
CONTRATADA em regime de comodato, incluindo a assinatura de provedor para uso
nacional.
Parágrafo quinto - A conexão do serviço de comunicação de dados deve utilizar a
tecnologia mais atual disponível, observadas as metas de qualidade definidas em
regulamentação específica.
Parágrafo sexto - Os dispositivos de comunicação de dados deverão, obrigatoriamente,
estar habilitados e aptos para funcionamento em todo Território Nacional, com franquias
de 2 e 10 GB (Giga bytes), conforme itens seguintes:
a) Categorias 1, 3 e 4 deverão estar habilitados com franquia de 10GB (Giga
bytes).
b) Categoria 2 deverá estar habilitado com franquia de 2GB (Giga bytes).
Parágrafo sétimo – A CONTRATADA deverá garantir uma Taxa de Transmissão Média

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES NACIONAIS ESTRATÉGICAS

nas Conexões de Dados, no Período de Maior Tráfego de, no mínimo, 80% (oitenta por
cento) da taxa de transmissão de 1 Mbps para o padrão 3G e 4 Mbps para o padrão 4G.
Esta meta é avaliada pelo indicador Garantia de Taxa de Transmissão Média Contratada
(SMP11) presente no Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço
Móvel Pessoal –RGQ-SMP (Anexo à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).
Parágrafo oitavo - Durante o Período de Maior Tráfego, a CONTRATADA deverá garantir
uma Taxa de Transmissão Instantânea na Conexão de Dados, em 95% (noventa e cinco
por cento) dos casos, de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da taxa de transmissão de
1 Mbps para o padrão 3G e 4 Mbps para o padrão 4G. Esta meta é avaliada pelo
indicador Garantia de Taxa de Transmissão Instantânea Contratada (SMP10) presente no
Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal –RGQSMP (Anexo à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).
Parágrafo nono - A cobertura nacional para o padrão 4G deverá seguir o cronograma
estabelecido pelo Edital da Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV da ANATEL, a saber:
a) até o fim de 2013, nas seis capitais que vão sediar a Copa do Mundo de
2014 (São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá, Curitiba, Manaus e Natal);
b) até 31 de dezembro de 2014, em todas as capitais com mais de 500 mil
habitantes;
c) até 31 de dezembro de 2015, em todas as cidades com mais de 200 mil
habitantes;
d) até 31 de dezembro de 2016, em todas as cidades com mais de 100 mil
habitantes;
e) até 31 de dezembro de 2017, em todas as cidades com mais de 30 mil
habitantes.
Parágrafo décimo - Nas cidades em que não houver cobertura de acordo com o
cronograma acima, a contratada deverá atender, pelo menos, no padrão 3G.
Parágrafo décimo primeiro - Os acessos deverão ser habilitados com pacote de
serviços de dados, com tráfego ilimitado, mensal, ou seja, mesmo ultrapassada a franquia
contratada os serviços NÃO poderão ser suspensos.
Parágrafo décimo segundo – Ultrapassada a franquia contratada poderá ocorrer a
redução da velocidade de navegação até a renovação do ciclo. Podendo a renovação ser
solicitada pelo Gestor dos serviços, consequentemente, iniciando um novo ciclo de
faturamento.

Parágrafo décimo terceiro – A CONTRATADA deverá fornecer GSM Sim-Cards,
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smartphones, modems 4G, aptos para uso e respeitando as especificações mínimas
definidas neste contrato, em regime de comodato durante a vigência do contrato.
Parágrafo décimo quarto - Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos, em
regime de comodato, pela contratada constam da Tabela 1, presente nesta cláusula.
Parágrafo décimo quinto - Não poderá haver qualquer tipo de bloqueio, restrição ou
conformação do tráfego de dados.
Parágrafo décimo sexto - Os dispositivos de categoria 1 e 2 deverão permitir o
compartilhamento do acesso à internet para outros dispositivos, conforme sua
configuração (wi-fi ou bluetooth).
Parágrafo décimo sétimo – A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato,
GSM Sim-Cards, smartphones e modems 4G, aptos para uso e respeitando as
especificações mínimas definidas neste contrato, em no máximo 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato.
Parágrafo décimo oitavo – O quantitativo máximo de equipamentos a serem fornecidos
constam da Tabela 1, presente nesta cláusula.
Parágrafo décimo nono – No início da vigência do contrato deverão ser fornecidos
dispositivos móveis de acordo com a solicitação da contratante, ou seja, o quantitativo
será de acordo com a demanda inicial, podendo esta quantidade chegar ao número
máximo constante da Tabela 1, presente nesta cláusula.
Parágrafo vigésimo – Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser
novos, de primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou
recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, em
embalagem contendo todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, com garantia
do próprio fabricante e apresentados ao Gestor do Contrato da contratante para
aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário final.
Parágrafo vigésimo primeiro – A contratada deverá fornecer, no mínimo, 5% (cinco por
cento) adicionais da quantidade contratada de smartphones, sim card e modem como
unidade de reposição (backup).
Parágrafo vigésimo segundo – Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de
propriedade da CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do
contrato.
Parágrafo vigésimo terceiro – Os dispositivos fornecidos deverão ser recolhidos pela
CONTRATADA também quando estes estiverem em final de vida útil, ou forem
danificados, ficando responsável pelo correto descarte, a fim de não causar danos à
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natureza, em conformidade com Art. 33, inc. II, da Lei nº 12.305/2010.
Parágrafo vigésimo quarto – Os aparelhos/equipamentos para provimento dos serviços
serão divididos em 04 (quatro) categorias, conforme tabela abaixo:
TABELA 2 – Categoria de aparelhos
Categoria
Descrição
1

Smartphones Tipo A

2

Smartphones Tipo B

3

Modem USB

4

Sim Card

Parágrafo vigésimo quinto – Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar atualizados e licenciados
para as funcionalidades contratadas, se proprietárias.
Parágrafo vigésimo sexto – Os dispositivos a serem fornecidos deverão ter as seguintes
características mínimas da tecnologia conforme segue:
a) Categoria 1 – Smartphones Tipo A
TABELA 3 – Aparelhos Categoria 1 – Smartphones tipo A
Aparelho: APPLE – IPHONE 6 OU SUPERIOR
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica

Tecnologia

3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100;
4G: LTE ou superior

Sistema Operacional

iOS 8 ou superior

Display

Tela Multi-Touch de 4,7 polegadas

Bateria

Bateria: 1.810 mAh,
Autonomia de conversação de 840 minutos

Memória de
Armazenamento

64 GB

Conectividade

Através de Cabo para conexão com o PC (incluso no kit),
WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC, 4G LTE

GPS

GPS Assistido (A-GPS)

Transmissão de Dados

4G, 3G, HSDPA, EDGE

Câmera

Câmera iSight de 8 megapixels com pixels de 1,5µ

Processador

Processador/Chipset: Apple A8 dual-core de 2 GHz
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Dimensões

13,75 cm x 6,7 cm

Peso

113 gramas aproximadamente

Espessura

0,7 cm

b) Categoria 2 – Smartphones Tipo B
TABELA 4 – Aparelhos Categoria 2 – Smartphones tipo B
Aparelhos de referências: Sony Xperia; Motorola Moto G, Nókia Lumia 730
Item

Especificações Técnicas – Configuração Básica

Tecnologia

3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100;

Sistema Operacional

Android 4 ou superior;
iOS 7 ou superior;
Windows Phone 8 ou superior.

Display

Tela mínima de 4 polegadas, touchscreen, capacitiva.

Bateria

Recarregável em conversação;
Duração mínima de 10 horas em conversação e mínima
de 200 horas em stand by.

Memória de
Armazenamento

Memória flash de até 4 GB - Slot de expansão

Conectividade

Através de Cabo para conexão com o PC (incluso no
kit), Bluetooth, WiFi

GPS

GPS Assistido (A-GPS)

Transmissão de Dados

3G, HSDPA, EDGE

Câmera

Digital primária com resolução mínima de 5 Mega pixels;
Digital secundária com resolução mínima VGA.

Processador

Quad-core Qualcomm Snapdragon de 1,2 GHz.

Dimensões

13,71 x 6,94 x 0,853 cm (aproximadamente)

Peso

130 g. (aproximadamente)
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c) Categoria 3 – Modens USB
TABELA 5 – Aparelhos Categoria 3 – Modens USB
Item
Especificações Técnicas – Configuração Básica
Tecnologia

GSM 850/900/1900 MHz;
WCDMA 850/2100 MHz.

Conectividade

USB 2.0 ou superior.

Transmissão

O mesmo equipamento deverá ser compatível com o protocolo
EDGE, 3G HSDPA, 4G ou superior.

Instalação/configuração

Plug and play e pré-configurado

Compatibilidade

Plataformas Windows e Machintosh

d) Categoria 4 – GSM-SIM Cards
d.1. Os GSM-SIM Cards destinam-se à utilização nos iPads Air 32GB
4G Wi-Fi- Apple, de propriedade do CONTRATANTE, visando a
comunicação de dados por rede de telefonia móvel para acesso à
internet com tecnologia conforme especificado no item 4 – Acesso
à Internet (dados móveis).
d.2. Os GSM-SIM Cards deverão ser compatíveis com o dispositivo
acima mencionado.
Parágrafo vigésimo sétimo – Todos os componentes de telecomunicações, que
integram o objeto, deverão estar em conformidade com a lei aplicável, com regulamentos
editados pela ANATEL ou com as normas por ela adotadas.
Parágrafo vigésimo oitavo – A contratada poderá fornecer somente dispositivos
previamente homologados pela área técnica da Procuradoria Geral da República
localizada em Brasília.
Parágrafo vigésimo nono – A entrega dos dispositivos e/ou SIM Cards deverá ser
acompanhada de documento contendo a relação com o IMEI dos dispositivos e os
números de série dos SIM Cards.
Parágrafo trigésimo – Todas as linhas fornecidas deverão ser entregues bloqueadas
para todos os serviços.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto desta
contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o
período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas.
Parágrafo primeiro – Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, com
disponibilidade anual mínima em 99,6% (noventa e nove por cento e seis décimos) do
tempo contratado.
Parágrafo segundo – Na hipótese de ocorrência da interrupção total da prestação dos
serviços, as falhas deverão ser corrigidas e os serviços restabelecidos em no máximo 8
(oito) horas.
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA terá os seguintes tempos para execução, a contar
da solicitação da o CONTRATANTE, para atender aos serviços:
TABELA 6 – Tempo para execução de serviços
Nº
ordem

Atividades Técnicas nas Operadoras

Tempo para Execução

1

Nova habilitação

Até 30 dias

2

Desativação Linha

Até 24h

3

Ativação de Serviços

Até 5 dias úteis

4

Desativação de Serviços

Até 24h

5

Bloqueio Linha

Até 06h

6

Desbloqueio Linha

Até 06h

7

Troca de Número

Até 5 dias úteis

8

roaming Internacional

Até 72h

9

Fornecimento de chip-sim card

Até 15 dias úteis

10

Fornecimento de aparelhos

Até 15 dias úteis

11

Troca de chip-sim card

Até 24h

12

Migração e ativação de número portado para o Contrato Até 03 dias úteis

13

Transferência de titularidade

Até 10 dias úteis

Parágrafo quarto – De acordo com os tempos para execução dos serviços definidos na
tabela 6, poderão ser adotadas as providências previstas na tabela 8, conforme
descumprimento de obrigações e a pontuação respectiva, indicadas nas tabelas adiante,
sendo as ocorrências registradas pelo CONTRATANTE, que notificará a CONTRATADA:
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TABELA 7 – Pontos atribuídos quando da não execução de serviços
Nº
ordem

Não cumprimento das atividades

Pontos

1

Nova habilitação

0,5

2

Desativação Linha

0,3

3

Ativação de Serviços

0,5

4

Desativação de Serviços

0,3

5

Bloqueio Linha

0,3

6

Desbloqueio Linha

0,3

7

Troca de Número

0,3

8

roaming Internacional

0,5

9

Fornecimento de chip-sim card

0,3

10

Fornecimento de aparelhos

0,5

11

Troca de chip-sim card

0,5

12

Migração e ativação de número portado para o Contrato

0,5

13

Transferência de titularidade

0,3

Parágrafo quinto – Mensalmente será registrada a pontuação decorrente das
ocorrências da tabela 7, sendo que, decorridos 12 (doze) meses do início da prestação
dos serviços, será apurado o somatório da pontuação acumulada para que seja procedida
a glosa nos percentuais previstos na tabela 8, observado o devido processo
administrativo.
Parágrafo sexto – O disposto no parágrafo anterior não exclui a possibilidade de
aplicação das penalidades administrativas previstas na cláusula décima sexta.
TABELA 8 – Glosas quando da não execução de serviços
Pontuação Acumulada
Glosas
1 (um) ponto
Glosa correspondente a 2% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
medida
2 (dois) pontos
Glosa correspondente a 4% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
medida
3 (três) pontos
Glosa correspondente a 6% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
medida
4 (quatro) pontos
Glosa correspondente a 8% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
medida
5 (cinco) pontos
Glosa correspondente a 10% do valor total faturado do mês de aplicação dessa
medida
Acima de 5(cinco)
A Glosa correspondente ao valor total faturado do mês de aplicação será acrescida
pontos
de 2% para cada ponto adicional a 5 (cinco) pontos, até o limite de 30% do valor da
fatura.
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Parágrafo sétimo – A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins
de investigação criminal ou instrução processual penal.
Parágrafo oitavo – No caso da CONTRATADA somar 16 (dezesseis) ou mais pontos fica
facultado ao CONTRATANTE a rescisão unilateral sem ônus financeiro do contrato.
Parágrafo nono – Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do
contrato será feita concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação feita
pelo CONTRATANTE com terceiros.
Parágrafo décimo – Os prazos relativos à portabilidade de códigos de acesso deverão
observar aqueles previstos na Resolução Nº 460, de 19 de março de 2007.
CLÁUSULA QUARTA – DAS PRAÇAS DE ATENDIMENTO
Será obrigatório o atendimento em todo o território nacional.
Parágrafo primeiro – O atendimento nas mesmas condições previstas no presente
contrato poderá ser estendido para qualquer outra localidade do país, desde que seja a
área de cobertura operacional da CONTRATADA.
Parágrafo segundo – A CONTRATADA deverá prover cobertura, de modo que se
possam realizar chamadas e transmissão de dados com boa qualidade do serviço em
todos os andares do edifício sede e anexos da CONTRATANTE.
Parágrafo terceiro – Ficam excluídas as áreas de subsolos utilizadas como garagens e
depósitos.
Parágrafo quarto – Ficam entendidos como “boa qualidade” o funcionamento correto e
adequado dos sistemas conforme descrito no termo de referência (anexo I do edital nº
63/2015), e subsidiariamente os demais regulamentos da ANATEL.
Parágrafo quinto – A CONTRATADA terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a
assinatura do contrato, para implementação das adequações necessárias as instalações
do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A CONTRATADA deverá obedecer os seguintes prazos:
a) até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do presente contrato
para entrega dos aparelhos e equipamentos e ativação dos serviços;
b) até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato,
para adequação ou instalação de solução visando atender o alto nível de
qualidade de sinal no edifício-sede e seus anexos;
c) demais prazos previstos na tabela 6 do parágrafo terceiro da cláusula
terceira; e
d) A cada 20 (vinte) meses, após assinatura do contrato, a contratada
deverá providenciar a substituição de todos equipamentos (estações
móveis) cedidos, inclusive os modems, por modelos novos (primeiro uso),
atualizados tecnologicamente, conforme ultimo lançamento dos
respectivos fabricantes, sem ônus para a Administração, devendo
permanecer o mesmo número de acesso.
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO
O recebimento do serviço dar-se-á:
a)
provisoriamente, para efeito de
conformidade do objeto contratado com a especificação;

posterior

verificação

da

b)
definitivamente, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis a contar da
data da protocolização do documento de cobrança, para a verificação da qualidade e
quantidade do objeto contratado, com a consequente aceitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
1.
prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom
desenvolvimento dos serviços prestados pela CONTRATADA;
2.
assegurar o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA,
desde que devidamente identificados, para execução do objeto contratado, tomando
todas as providências necessárias, quando necessário;
3.

assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES NACIONAIS ESTRATÉGICAS

aqueles praticados no mercado pelas demais operadoras, de forma a garantir que
continuem sendo os mais vantajosos para o CONTRATANTE;
4.

controlar as ligações realizadas, documentando as ocorrências

havidas;
5.
registrar eventuais ocorrências e anormalidades na prestação do
serviços; cuidando quanto a não interrupção dos serviços prestados, documentando as
ocorrências havidas;
6.
fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA, assegurando-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços
prestados;
7.
efetuar os pagamentos à CONTRATADA nos prazos previstos na
legislação em vigor, após o cumprimento das formalidades legais e contratuais;
8.
solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor das
tarifas vigentes na data da emissão das contas telefônicas.
Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE, por meio da Secretaria de
Informática, reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre os
serviços e, ainda, aplicar multa ou rescindir o contrato, caso a CONTRATADA
desobedeça a qualquer cláusula estabelecida no presente instrumento.
Parágrafo Segundo – Será nomeado um Gestor para fazer a fiscalização e
o acompanhamento da execução dos serviços, devendo este fazer anotações e registros
de todas as ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou
defeitos observados, bem como atestar a nota fiscal quando do recebimento definitivo.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente
Contrato e, em especial:
1. disponibilizar ao CONTRATANTE, atendimento diferenciado por meio de
consultoria especializada e central de atendimento, por meio de chamada gratuita, 07
(sete) dias por semana, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo a
disponibilização de central de atendimento estilo call center, por meio de chamada
gratuita (0800), com atendimento personalizado específico a grandes contas;
2. manter sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas através do
serviço desta contratação, no mínimo, dentro de sua rede de telecomunicações,
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de
telecomunicações, devendo orientar seus empregados nesse sentido;
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3. manter sob sigilo as informações e comunicações de que tiver
conhecimento, abstendo-se de divulgá-las, garantindo o sigilo e a inviolabilidade dos
dados trafegados em sua rede, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
4. possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante,
receber a prestação do serviço SMP em redes de outras operadoras de serviço,
sujeitando-se, nesta hipótese, às condições técnicas e operacionais por elas
estabelecidas, de acordo com a legislação vigente;
5. manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis, sendo que
o bloqueio dos terminais somente poderá ser executado por solicitação de representante
credenciado pelo CONTRATANTE;
6. fornecer smartphones, modems 4G USB para utilização dos serviços
contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos comercializados
na data da licitação e na data de cada prorrogação contratual, caso venha ocorrer,
obedecendo às especificações mínimas previstas neste contrato;
7. reparar ou substituir qualquer aparelho móvel, modem ou chip que
apresentar defeito, desde que não constatado o seu uso indevido:
7.1

durante o período em que o aparelho originalmente fornecido
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o
mesmo número de acesso, de forma a não gerar interrupção do
serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE;

7.2.

em caso de extravio de qualquer natureza ou defeitos por uso
indevido do aparelho, a CONTRATADA deverá disponibilizar um
novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os
prazos fixados na tabela 6 (tempo para execução de serviços) e
efetuar a cobrança dele ao CONTRATANTE, caso o detentor
opte
por
não
providenciar
a
substituição
por
dispositivo/equipamento igual, similar ou superior às próprias
expensas;

7.3.

havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior
ao preço constante da nota fiscal, quando da entrega do(s)
aparelho(s) defeituoso(s) à CONTRATANTE.

8. fornecer todos os acessórios e softwares, com suas respectivas licenças
de uso, caso existam, necessários ao pleno funcionamento dos recursos e
funcionalidades contratadas;
9. bloquear, a pedido do gestor ou por meio de facilidade de autogestão, a
utilização dos seguintes serviços: ligações destinadas aos serviços 0500, 0900 e
similares, bem como o recebimento de ligações a cobrar;
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10. transferir a titularidade da linha sem ônus para a CONTRATANTE, a
pedido do gestor, observados os prazos fixados na tabela 6 (tempo para execução de
serviços);
11. oferecer à CONTRATANTE a migração, sem ônus, para novas
tecnologias de funcionamento que venham a ser disponibilizadas pela CONTRATADA;
12. garantir a qualidade do sinal para perfeita conversação, em todo território
nacional onde a prestadora possuir cobertura;
13. bloquear todas as linhas para roaming internacional de voz e dados, ou
permitir o bloqueio por meio de facilidade de autogestão;
14. possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s)
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços
a serem prestados;
15. responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito
federal, estadual, distrital e municipal, como também assegurar os direitos e cumprimento
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto
aos preços oferecidos na proposta;
16. prestar os serviços contratados com padrão de qualidade, regularidade,
segurança, atualidade, eficiência e modicidade de tarifas, sempre de acordo com as
normas estabelecidas pelo Poder Concedente, evitando a interrupção do serviço;
17. responsabilizar-se por todos os danos causados ao patrimônio do
CONTRATANTE ou de terceiros, por dolo ou culpa de seus empregados ou prepostos,
inclusive por omissão, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados da comprovação
de sua responsabilidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de descontar o valor
devido da próxima fatura, em caso de descumprimento desse prazo, e de poder denunciar
o contrato, de pleno direito;
18. prestar, por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATANTE, durante todo o período de vigência do contrato;
19. encaminhar as notas fiscais para atesto e pagamento em até 30 (trinta)
dias corridos após o último dia do mês de referência para prestação do serviço;
20. cumprir todas as cláusulas contratuais relacionadas à entrega dos bens
e execução dos serviços , assim como quaisquer determinações da CONTRATANTE
relacionadas ao cumprimento do contrato;
21. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionados ao fornecimento dos equipamentos e/ou materiais, originalmente ou
vinculados por prevenção, conexão ou contingência;
22. assumir a inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto
contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas
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no fornecimento dos serviços;
23. enviar correta e tempestivamente as contas e/ou faturas telefônicas à
CONTRATANTE, entregando-as no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização do
serviço;
24. manter serviço de antifraude, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, assumindo inteira responsabilidade por clonagens e interceptações de
chamadas telefônicas que por ventura venham a ser identificadas nas linhas
homologadas, sendo que na ocorrência de clonagem, a CONTRATADA se obriga a
providenciar imediatamente a substituição do aparelho e/ou chip por outro equivalente,
de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer o mesmo número
de acesso;
25. comunicar formalmente ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade nos
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
26. manter durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as
obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
27. não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços do contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE;
28. credenciar formalmente, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo
com poderes de decisão para representar a empresa, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste contrato;
29. atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de serial,
permuta de número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço
eventualmente solicitado, somente por representante credenciado pelo CONTRATANTE;
30. providenciar, sem ônus para o CONTRATANTE, a opção de migração
interoperadoras com a manutenção dos atuais números, conforme Resolução n° 460, de
19/03/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que trata da
portabilidade numérica;
31. não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira;
32. manter atualizado o endereço comercial, de e-mail e o número de
telefone e fax.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir
de sua assinatura, para a prestação dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas com a execução do presente Contrato correrão, no presente
exercício, à conta das Categorias Econômicas 3.3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Pessoa
Jurídica do Programa de Trabalho n.º 03062058142640001, constante do Orçamento
Geral da União, para esse fim.
Parágrafo Único – Para cobertura das despesas foi emitida Nota de
Empenho n.º 2015NE00xxxx, de xx/xx/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO
O Valor Global estimado do presente Contrato referente aos serviços de uso
do canal de voz e dados nacional e internacional é de R$ xxxxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais e xxxxxxxxxxxxxxxxxxx centavos), conforme tabelas
a seguir:

SERVIÇOS DE VOZ
V
O
Z

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Minutos
Preço
Estimados
da
(anual)
Ligação
(minuto)

Chamadas para Móvel (VC M/M) – Mesma Operadora

1806790

Chamadas para Móvel (VC M/M) – Demais Operadoras

1640022

Chamadas para Fixo (VC 1 M/F)

1062514

Chamadas para Móvel roaming (VC M/M) – Mesma
102365
Operadora
Chamadas para Móvel roaming (VC M/M) – Demais
73866
Operadoras
Chamadas para Fixo (VC 1 M/F) - roaming

52026

Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Móvel –
77542
Mesma Operadora
Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Móvel –
49380
Demais Operadoras
Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Fixo

37448

Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Móvel –
315735
Mesma operadora
Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Móvel –
408512
Demais operadoras
Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Fixo

257245

Valor
Total
(R$)
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Chamadas DDI - Grupo 1 (*)

3551

Chamadas DDI - Grupo 2 (*)

2841

Chamadas DDI - Grupo 3 (*)

2841

Chamadas DDI - Grupo 4 (*)

1332
SERVIÇOS DE DADOS
Quantidade Preço
Estimada Unitário
(anual)
(R$)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
D

SMS

900354

MMS

196767

D

Assinatura de Serviço de Dados "Smartphone Tipo A"
com direito de uso de 10GB – acesso ilimitado

37272

O

Assinatura de Serviço de Dados "Smartphone Tipo B”
com direito de uso de 2GB - acesso ilimitado

21324

S

Assinatura de Serviço de Dados Modem USB com direito
de uso de 10GB - acesso ilimitado

6816

Assinatura de Serviço de Dados Sim Card (Tablet) com
direito de uso de 10GB - acesso ilimitado

21768

Assinatura Básica (Voz)

58596

Assinatura Básica Tarifa Zero Nacional (Voz)

58596

A

PREÇO

Valor
Total
(R$)

GLOBAL

roaming INTERNACIONAL (dados e voz)
Valor estimado (anual)
roaming Internacional - Ativação de Pacotes (**)

R$ 50.000,00

(*) DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL: nas modalidades móvel para móvel e móvel
para fixo, assim entendidas as ligações para o exterior.
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

País / Região
EUA e Canadá
América Central, América do Sul e México
Europa Ocidental
Demais Países

(**)
roaming INTERNACIONAL (dados e voz) - devido à suas características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira e às dificuldades de elaboração de
planilhas de formação de preços em moeda nacional, foram estimados valores anuais
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para estes serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TARIFAÇÃO
A tarifação será realizada conforme as seguintes regras:
1. somente serão faturadas chamadas com duração superior a 3 (três)
segundos;
2. o tempo mínimo de tarifação é de 30 (trinta) segundos;
3. a partir do 31º (trigésimo primeiro) segundo, a unidade de tempo de
tarifação é de 6 (seis) segundos, onde será cobrado 1/10 (um décimo) do preço do
minuto.
4. somente deverá ser cobrado o que foi efetivamente utilizado, não se
obrigando a CONTRATANTE a arcar com ônus financeiro da não utilização do tráfego
estimado na cláusula anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FATURAMENTO
A CONTRATADA deverá disponibilizar concomitantemente ao envio mensal
do documento de cobrança (Nota Fiscal) mídia digital, e ainda, por acesso online através
da Internet, contendo o link para download do arquivo, com a fatura detalhada, do tipo
texto, no layout FEBRABAN, no mínimo versão V2 ou futuras atualizações (se for o caso)
e também em formato texto (txt).
Parágrafo Primeiro – Durante a vigência do contrato, caso haja
necessidade de alteração de versão do layout FEBRABAN pela CONTRATADA, a
contratante deverá ser comunicada com, no mínimo, 3 (três) meses de antecedência.
Parágrafo Segundo – Cada acesso deverá conter o detalhamento de todos
os registros das ligações, dados e demais serviços cobrados.
Parágrafo Terceiro – A conferência dos arquivos eletrônicos submetidos
pelo PROPONENTE ocorrerá com o auxílio do Sistema de Controle de TelefoniaCONTEL, da Administração, ou por meio de outro recurso que vier a substituí-lo.
Parágrafo Quarto – Caso seja constatada qualquer divergência ou
irregularidade no arquivo contendo o detalhamento dos serviços, este será devolvido para
as devidas correções, devendo a CONTRATADA reapresentar o arquivo com as
correções necessárias em até 10 (dez) dias corridos, quando será iniciada nova contagem
de prazo para análise e resultado pela CONTRATANTE – 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Quinto – Havendo a devolução do documento de cobrança por
erro no faturamento, o prazo para atesto dos serviços e seu respectivo pagamento será
contado a partir do novo protocolamento.
Parágrafo Sexto – O documento de cobrança, estando regular, será
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atestado em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua protocolização.
Parágrafo Sétimo – O ciclo de faturamento, preferencialmente, deverá ser
medido entre o dia 1º (primeiro) e 30 (trinta) de cada mês.
Parágrafo Oitavo – Em caso de formação de consórcio para prestação dos
serviços, o faturamento, inclusive o detalhamento eletrônico, deverá ser consolidado,
contendo as chamadas de todas as empresas integrantes do consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA até o 5º (quinto)
dia útil a contar do atesto da nota fiscal, salvo quando houve pendência de liquidação de
qualquer obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade
ou inadimplência, por meio de depósito em conta-corrente, mediante Ordem Bancária.
Parágrafo Primeiro – O pagamento será realizado após a apresentação da
respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente discriminada, em nome da (órgão gerenciador
ou participante), CNPJ n.º (CNPJ do órgão gerenciador ou participante), e acompanhada
das respectivas comprovações de regularidade junto à Seguridade Social – Certidão
Negativa de Débito, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF e às Fazendas
Federal, Estadual/Distrital e Municipal de seu domicílio ou Sede.
Parágrafo Segundo – A liberação para pagamento da fatura ou nota fiscal
ficará condicionada ao atesto do Gestor do Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e
73 da Lei n. º 8.666/93.
Parágrafo Terceiro – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura
ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da
CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da
obrigação do CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência.
Parágrafo Quinto – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela Procuradoria Geral da
República, conforme disposto no art. 36, § 4º, da Instrução Normativa/MPOG n.º 02, de
30/4/2008, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo
I = (TX/100), assim apurado: I = (6/100)  I = 0,00016438
365
365
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Em que:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Parágrafo Sexto – Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior,
na hipótese de eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do
Decreto n.º 93.872/86.
Parágrafo Sexto – O pagamento também será ajustado em decorrência da
Cláusula Terceira – Acordo de Nível de Serviço deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
A atualização de preços somente poderá ser levada a efeito se transcorrido
o lapso de tempo de doze meses da data do orçamento, conforme parágrafo primeiro do
art. 3° da Lei n.º 10.192/01. Considera-se como data do orçamento, termo inicial do prazo,
para cômputo do anuênio, a data base estipulada pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL – para atualização das tarifas nos Contratos de telefonia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES E RECURSOS
Com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei nº
10.520/2002, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a)

a) advertência;

b)
b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por
descumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total ou 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial
do objeto contratado.
c)
c) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a
2 (dois) anos;
d)

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
e)
f)
e) impedimento de licitar e contratar com a União e
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante
que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Primeiro – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “e” do
caput poderão ser aplicadas cumulativamente ou não à penalidade da alínea “b”.
Parágrafo Segundo – Outras Sanções – De acordo com o artigo 88 da Lei
n.º 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei
nº 8.666/93, às CONTRATADAS ou aos profissionais que, em razão dos Contratos
regidos por esta Lei:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
Parágrafo Terceiro – Desconto Do Valor Da Multa – Se o valor da multa
não for pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, será automaticamente
descontado dos créditos que a CONTRATADA vier a fazer jus perante a Administração,
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso,
cobrado judicialmente.
Parágrafo Quarto – Recursos – Da aplicação das penalidades previstas
nas alíneas “a”, “b” e “c” do caput, poderão ser interpostos recursos no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
Parágrafo Quinto – Pedido De Reconsideração – No caso da penalidade
prevista na alínea “d” e “e” do caput, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr.
(Procurador-Geral da República, no caso do órgão gerenciador, e Procurador-Chefe, no
caso de órgão participante), no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por
parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido,
mediante notificação por meio de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com
prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula das Penalidades.
Parágrafo Primeiro – Rescisão Unilateral Por Parte Da Administração –
Ficará o presente Contrato rescindido mediante formalização, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) o não cumprimento ou cumprimento irregular
de cláusulas contratuais; b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; c) atraso
injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços contratados; d)
paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; e)
subcontratação total do objeto deste Contrato; f) subcontratação parcial sem prévia e
expressa autorização do CONTRATANTE; g) associação da CONTRATADA com outrem,
cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação que
afetem a boa execução do presente Contrato; h) desatendimento das determinações
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
Contrato, assim como a de seus superiores; i) cometimento reiterado de faltas na
execução do Contrato, anotadas pelo gestor; j) decretação de falência ou instauração de
insolvência civil; k) dissolução da Sociedade ou falecimento do CONTRATADO; l)
alteração social e modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a
juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; m) ter como sócios,
gerentes ou diretores, o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros do Ministério Público da União e
dos Estados, bem como dos servidores ocupantes de cargo de direção, chefia e
assessoramento do mesmo Ministério Público; n) protesto de títulos ou a emissão de
cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a insolvência da CONTRATADA; o)
razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; p)
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo – Rescisão Bilateral – Ficará o presente Contrato
rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração,
nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Terceiro – De conformidade com o § 2º do artigo 79 da Lei n.º
8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da
mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: a) pagamentos
devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; b) pagamento do custo de
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desmobilização.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
O objeto ora contratado obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como
às obrigações assumidas nos documentos adiante enumerados, constantes do Processo
PGR/MPF n.º 1.00.000.003724/2015-44, e que, independentemente de transcrição, fazem
parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem:
1. edital do Pregão nº xx/2015, de xx/xx/2015;
2. proposta da empresa de xx/xx/2015;
3. Ata de Registro de Preços n.º xx/2015, de xx/xx/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VALIDADE
Este Contrato somente terá validade depois de aprovado pelo SecretárioGeral do Ministério Público Federal, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo
inciso XXV, do artigo 6º, do Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela
Portaria n.º 382 de 05/05/2015, do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, e publicado
seu extrato no Diário Oficial da União, conforme dispõe o artigo 20 do Decreto n.º 3.555,
de 8/8/2000.
Parágrafo Único – Incumbirá ao CONTRATANTE à sua conta e no prazo
estipulado no artigo 20 do Decreto n.º 3.555, de 8/8/2000, a publicação do Extrato deste
Contrato e dos seus Termos Aditivos no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ALTERAÇÃO
Este Contrato poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, na
ocorrência de qualquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
O Foro da Cidade de Brasília - DF é o competente para dirimir dúvidas que
vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.
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E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente Contrato lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes
juntamente com as testemunhas abaixo.
Brasília/DF,

de

de 2015.

CONTRATANTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
___________________________
Nome:
CPF:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

______________________________
Nome:
CPF:
APROVO.

Secretário-Geral do MPF
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ANEXO VII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº xx/2015
PROCESSO Nº 1.00.000.003724/2015-44
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES a contar de ...../......../......

ATA Nº ........../2015

Ao .............. dia do mês de ............ do ano de 20......, na PROCURADORIA GERAL DA
REPÚBLICA – PGR, como órgão gerenciador, localizada no Edifício-sede, Bloco “B”, 2º
andar, sala 203 sito à SAF – Sul, Quadra 04, Conjunto “C”, Brasília-DF, o Secretário de
Administração, nos termos das Leis nºs. 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos nºs
3.555/2000, 3.784/2001, 5.450/2005, 7.892/2013 e 8.250/2014 e das demais normas
legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão nº
xx/2015, ata de julgamento de preços, publicada no Diário Oficial da União e devidamente
homologada, RESOLVE registrar os preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) cuja(s)
proposta(s) foi (ram) classificada(s) no certame acima numerado para contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de voz e dados,
a ser executado de forma contínua tendo com órgãos participantes todas as unidades do
MPF, ESMPU, CNMP e MPDFT.
As especificações técnicas constantes do Processo 1.00.000.003724/2015-44, assim
como todas as obrigações e condições contidas no Edital, no Termo de Referência, na
Proposta de Preços e outros documentos que a complementem, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente da transcrição.
EMPRESA
ATA Nº

/2015

Fornecedor Registrado:
CNPJ:
End.:
E-mail.:

CEP:

Telefone:
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Representante

CPF:

RG.:

SERVIÇOS DE VOZ
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Minutos
Preço
Estimados
da
(anual)
Ligação
(minuto)

Chamadas para Móvel (VC M/M) – Mesma Operadora

1806790

Chamadas para Móvel (VC M/M) – Demais Operadoras

1640022

Chamadas para Fixo (VC 1 M/F)

1062514

Valor
Total
(R$)

Chamadas para Móvel roaming (VC M/M) – Mesma
102365
Operadora
V
O
Z

Chamadas para Móvel roaming (VC M/M) – Demais
73866
Operadoras
Chamadas para Fixo (VC 1 M/F) - roaming

52026

Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Móvel –
77542
Mesma Operadora
Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Móvel –
49380
Demais Operadoras
Chamadas de Longa Distância VC 2 Móvel x Fixo

37448

Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Móvel –
315735
Mesma operadora
Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Móvel –
408512
Demais operadoras
Chamadas de Longa Distância VC 3 Móvel x Fixo

257245

Chamadas DDI - Grupo 1 (*)

3551

Chamadas DDI - Grupo 2 (*)

2841

Chamadas DDI - Grupo 3 (*)

2841

Chamadas DDI - Grupo 4 (*)

1332
SERVIÇOS DE DADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

D

Preço
Quantidade
Unitário
(anual)
(R$)

A

SMS

900354

D

MMS

196767

Assinatura de Serviço de Dados "Smartphone Tipo A" com

37272

Valor
Total
(R$)
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direito de uso de 10GB – acesso ilimitado

O
S

Assinatura de Serviço de Dados "Smartphone Tipo B” com
direito de uso de 2GB - acesso ilimitado

21324

Assinatura de Serviço de Dados Modem USB com direito
de uso de 10GB - acesso ilimitado

6816

Assinatura de Serviço de Dados Sim Card (Tablet) com
direito de uso de 10GB - acesso ilimitado

21768

Assinatura Básica (Voz)

58596

Assinatura Básica Tarifa Zero Nacional (Voz)

58596

PREÇO

GLOBAL

roaming INTERNACIONAL (dados e voz)
Valor estimado (anual)
roaming Internacional - Ativação de Pacotes (**)

R$ 50.000,00

(*) DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL: nas modalidades móvel para móvel e móvel
para fixo, assim entendidas as ligações para o exterior.
País / Região
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

EUA e Canadá
América Central, América do Sul e México
Europa Ocidental
Demais Países

(**)
roaming INTERNACIONAL (dados e voz) - devido à suas características
peculiares de faturamento em moeda estrangeira e às dificuldades de elaboração de
planilhas de formação de preços em moeda nacional, foram estimados valores anuais
para estes serviços.

