
 
 

Página 1 de 48 
 

TERMO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2016. 
 
 
Senhor Licitante, 

 
Visando comunicação futura entre este COFECON e essa empresa, solicito de Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente 
de Licitações do COFECON por meio de fax (61) 3208-1814 ou pelo e-mail: 
licitacao@cofecon.org.br. 

 
 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

 
Brasília, 11 de agosto de 2016. 

 
 
 

BIANCA LOPES DE ANDRADE RODRIGUES 
Presidente da Comissão de Licitação do COFECON 

 

 
RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________________ 
 
CNPJ DA EMPRESA: ___________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________ 
 
E-MAIL: ______________________________________________________________________ 
 
Cidade:_________________Estado:_______________Telefone:____________Fax:__________ 
 
Pessoa para contato: 
 
Recebemos através do acesso à página www.comprasgovernamentais.gov.br ou 
www.cofecon.org.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Brasília, _______ de _______________________ de 2016. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 

 

 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.cofecon.org.br/
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2016. 

 

PROCESSO Nº 17.539/2016. 
 

OBJETO: Aquisição e instalação de central telefônica para o COFECON. 

 

 

ANEXOS: 

 
1. TERMO DE REFERÊNCIA 
2. MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
3. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 
4. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
5. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA NATUREZA DOS SERVIÇOS  

 

 ASSUNTO 

1 - DO OBJETO 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8 - DA HABILITAÇÃO 

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10 - DOS RECURSOS 

11 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13 -  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

14- 
DO REGISTRO DE PREÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

16 -  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 

17 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18 -  DO PAGAMENTO 

19- DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

20 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2016. 

 

 

 

Processo nº: 17.539/2016. 

Modalidade: Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 

Data: 26/08/2016 

Horário: 11h 

Local: http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

Contato eletrônico:  licitacao@cofecon.org.br 

 

 
O COFECON – Conselho Federal de Economia, Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de 
direito público, mediante o Pregoeiro João Henrique Vieira Costa designado pela Portaria/COFECON nº 
19/2016, publicada no D.O.U. no dia 15 de abril de 2016, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para 
contratação de empresa especializada para fornecer e instalar Solução de Comunicação de voz com 
equipamentos, as proponentes deverão responder a esta especificação oferecendo a sua melhor solução 
técnica e comercial para atender à demanda desta Autarquia, conforme especificações detalhadas no 
Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente às disposições contidas na Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; na Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006; no Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007; no Decreto nº 7.892/2013; 
subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; e demais dispositivos, condições e exigências 
estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1.  Aquisição de solução de comunicações de voz com equipamentos para atender à demanda desta 
Autarquia, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 
 

1.2.         A quantidade descrita é estimativa máxima para fornecimento durante 12 meses, com 
entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo com as necessidades da 
Administração, durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 
01 Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) 01 

02 Aparelhos Telefônicos IP – Tipo II 40 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação e que sejam credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), 
conforme disposições contidas no art. 3º do Decreto no 5.450, de 2005, e na Instrução Normativa MP/SLTI 
no 2, de 2010 e possuir os requisitos mínimos de qualificação, conforme consta neste Edital e no Termo de 
Referência, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 
Edital e seus anexos, desde que: 
 
2.1.1. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital e anexos. 
 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de licitantes: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacao@cofecon.org.br
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2.2.1. Em processo de falência, recuperações judiciais, extrajudiciais, ou de insolvência, ou sob outra forma 
de concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. No caso de recuperação judicial, poderão 
participar desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial certificando sua aptidão econômica 
e financeira para participar do presente procedimento licitatório (Acórdão TCU nº 8271/2011 – 2ª Câmara); 
 
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 
 
2.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Conselho Federal de Economia suspenso, 
durante o prazo da sanção aplicada; 
 
2.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 
 
2.2.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei no 8.666/93; e, 
 
2.2.6. Estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente. 
 
2.3. O licitante deverá estar regularmente inscrito no sistema eletrônico “Compras Governamentais”, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (SICAFWEB), devendo providenciar o seu credenciamento dentro do 
serviço “Pregão Eletrônico”. 
 
2.4. Não serão admitidas nesta licitação empresas sob forma de consórcio, com suspensão temporária para 
licitar ou contratar, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93, bem como as que estiverem em 
regime de falência ou concordata.  
 
2.5. Os proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
 
2.6 O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.  
 
2.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme §1º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.2. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico (§ 6° do art. 3° do Decreto nº 5.450/05). 
 
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
COFECON, promotor deste certame, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros, conforme § 5° do art. 3° do Decreto nº 5.450/05. 

 
 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.1. A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante digitação de senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, com a descrição do objeto ofertado, as quantidades, 
os valores unitários e totais, bem como os prazos de entrega, na forma definida no anexo I deste Edital, até 
a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
 
4.1.1 - Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado. 
 
4.2. O não envio da proposta em conformidade com o descrito no subitem anterior implicará na 
desclassificação do licitante.  
 
4.3. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
 
4.4. O Pregoeiro, por meio de diligência, poderá suspender a sessão pública do certame, com vistas a 
esclarecer as especificações do produto cotado. 
  
4.5. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

5.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, se iniciará a Sessão Pública do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços n° 03/2016, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
conforme o Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/2005, publicado no D.O.U. de 1º de junho de 2005. 
 
5.2. Os licitantes interessados poderão participar da sessão pública na internet, por meio do uso dos 
recursos de acesso ao sistema eletrônico. 
 
5.3. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 
 
5.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
5.5.  A desclassificação de um único Item do Lote implicará na desclassificação da proposta para todo o 
Lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os Itens do Lote. 
 
5.6. As propostas de preços contendo a descrição do objeto, do valor e dos eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 
 
5.7. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
 
5.8. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
 
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação 
dos mesmos. 
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6.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 
 
6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
 
6.6. A etapa dos lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento, emitido pelo 
sistema eletrônico aos licitantes. Findo o prazo, automaticamente, será encerrada a recepção de lances. 
 
6.7. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
6.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
6.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 
 

7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

7.1. As Propostas serão julgadas e adjudicadas ao(s) vencedor (es) do certame pelo MENOR PREÇO POR 

LOTE, conforme definido neste Edital e seus Anexos. 
 
7.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços, que poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

 

7.3. Somente serão aceitas propostas cujos preços sejam compatíveis com os praticados no mercado, 

devendo ser recusadas, após a etapa de lances, aquelas que apresentarem valores unitários superiores aos 

estipulados no Termo de Referência - Anexo I do edital, sendo aqueles considerados o preço máximo a ser 

contratado pela Administração. 

 

7.4. A proposta deverá conter, além da marca e modelo dos equipamentos a serem fornecidos, a 

documentação do fabricante (datasheet) que comprove o atendimento das especificações técnicas. 

 
7.5. Após a sessão de lances, analisando a aceitabilidade ou não, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
7.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
7.7. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para 
que seja obtido preço melhor. 
 
7.8. Após o resultado classificatório correspondente e a homologação, o preço será registrado no Sistema de 
Registro de Preços do Conselho Federal de Economia, cujo resumo será publicado na imprensa oficial, para 
ciência dos interessados e efeitos legais. 
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7.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, não cabendo direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros 

meios contratuais, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, 

assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 

8.   DA HABILITAÇÃO 

  

8.1. Dos Documentos de Habilitação 
 
8.1.1 Para habilitação neste pregão eletrônico, o licitante deverá possuir registro cadastral atualizado no 
SICAF, que será confirmado por meio de consulta “on line” ao sistema, durante a sessão. 
 
8.1.2 Os documentos de habilitação constantes do SICAF a serem avaliados são os seguintes: 
 

a) Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; 
 

b)  Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 
c)  Certidão (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) emitida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS; 
 

d)  CRF - Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 

e) CND – Certidão Negativa de Débitos (ou Positiva com efeitos de Negativa) emitida pela 
Secretaria de Fazenda do Estado ou Distrito Federal, ou da Unidade da Federação onde a 
empresa é sediada. 

 
f) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Esta requerida através do sítio do TST – 

Tribunal Superior do Trabalho. 
 

g) Certidão Negativa emitida do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. A consulta será feita 
on-line pelo COFECON 

 
h) Ausência de Inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 

mantido pela Controladoria-Geral da União. A consulta será feita on-line pelo COFECON. 
 

8.1.3 Para fins de habilitação e em cumprimento ao subitem 8.2.1, deverão ser apresentados ainda: 
 

8.1.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

8.1.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva; 

 
8.1.3.3. Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida 
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão; 

 
8.1.3.4. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
conforme modelo de declaração no ANEXO III, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 e Lei nº 9.854/99.  

 



 
 

Página 8 de 48 
 

8.1.3.5. Declaração do licitante, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato superveniente 
que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser 
contratado pelo COFECON, conforme modelo de declaração no ANEXO IV, assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador dos licitantes, com o nº da Cédula de Identidade do declarante. 

 

8.1.3.6. Apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido em seu 
nome, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que a empresa licitante 
forneceu ou fornece o objeto desta licitação, pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto deste Edital e anexos. 
 
8.1.3.7. A licitante deverá Comprovar em sua proposta a existência em seu quadro permanente de 
empregados, profissionais devidamente qualificados, para a execução dos serviços, objeto desta 
contratação; e responsável técnico pelas atividades de manutenção preventiva e corretiva da central 
objeto desta contratação, profissional de nível superior da área , com atribuições previstas no Art. 12 
da Resolução nº 218/73 do CONFEA, ou Técnicos de 2º Grau com atribuições constantes no Art. 4º 
da Resolução nº 278/83 do CONFEA, do seu quadro de servidores, devidamente habilitado 
conforme as exigências das normas regulamentadoras da profissão, e inscrito no CREA com 
jurisdição no Distrito Federal, Brasília, conforme Decisão Normativa Nº 36/1991 do CONFEA. 
 

a) A comprovação de vínculo profissional se fará com apresentação de cópia da carteira de 
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante 
em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração 
de contratação futura de profissional detentor do certificado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional ou cópia autenticada do contrato 
de prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação para autônomo prestador 
de serviço da empresa. 

 
 

8.1.3.8. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA – em que a licitante está registrada, com data de validade igual ou 
posterior à data de abertura da sessão público da licitação, constando no seu objeto social, atividade 
técnica compatível com objeto deste edital, de acordo com a DECISÃO NORMATIVA CONFEA Nº 
36/1991; 

a) A adjudicatária que for convocada para firmar o contrato e tiver registro em 
CREA diverso deverá, obrigatoriamente, visar esse documento no CREA/DF. Se 
esta Certidão for emitida via internet, a aceitação dependerá da possibilidade de 
verificação de sua autenticidade pelo mesmo meio (internet); 
 

8.1.3.9. Declaração formal, emitida pela empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total 
responsabilidade por esse fato, e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras com o COFECON, consoante Anexo VI deste Edital (TC – 
010.798/2007-5, Acórdão 1.174/2008 – TCU – Plenário). A vistoria ao local de execução dos 
serviços, que é facultada às empresas interessadas, poderá ser agendada previamente pelos 
telefones (61) 3208-1800 ou pelo e-mail: ti@cofecon.org.br, conforme tópico “Vistoria Técnica” 
constante do Item 5 do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.  

 
 
8.1.4. Para fins de habilitação, deverão ser apresentados ainda: 
  

8.1..4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
8.1.4.2. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das 

mailto:ti@cofecon.org.br
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fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante 
consulta “online” no caso de empresas inscritas no SICAF: 
 
 

LG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   . 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG =                            Ativo Total                                  . 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC =                      Ativo Circulante                             . 

 Passivo Circulante 

 
8.1.5 Caso nos registros cadastrais conste algum documento com prazo de validade expirado, o Pregoeiro 
poderá consultar o documento nos sítios oficiais das entidades responsáveis pelo referido tributo e 
emissoras de certidões. 
 
8.1.6 Conforme regem os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  

 
8.1.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a critério desta Administração, prorrogável por igual período, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

  
8.1.6.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, quando serão 
convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 

8.2 Do Envio da Documentação 
 

8.2.1 A proposta de preços adequada ao lance final e os documentos de habilitação constantes do 
subitem 8.1.3 deverão ser encaminhados ao Pregoeiro pelo campo específico no sistema eletrônico,  
ou preferencialmente no endereço eletrônico licitacao@cofecon.org.br, no prazo de 3 (três) horas, 
contado da solicitação no sistema eletrônico.  
 
8.2.2. Todos os documentos enviados por e-mail deverão ser apresentados em original, ou cópia 
autenticada, no prazo impreterível de até 3 (três) dias úteis, contados da data da solicitação formal, no 
seguinte endereço: SCS Quadra 02, Bloco B - Sala 1201 - Ed. Palácio do Comercio – Brasília/DF, no 
horário de 9:30 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas. 
  
8.2.3 Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
índice e folhas numeradas e personalizadas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante. 
 
8.2.4 A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou impressa, sem 
alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar: 

 
a) Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a 

esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, fac-símile e, indicação de 
endereço eletrônico (e-mail); 

b) Descrição clara do objeto de acordo com as especificações do Anexo I deste Edital; 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
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c) Indicação única de preços para o objeto, com exibição do valor unitário apenas em algarismos 
e por extenso, com duas casas decimais, conforme o lance final respectivo, devendo os 
licitantes elaborarem suas propostas com base no modelo constante no Anexo II deste Edital; 

d) Prazo de entrega do objeto deste Pregão, conforme especificação constante no Termo de 
Referência (Anexo I), contado a partir do recebimento da Nota de Empenho e do arquivo 
digital, devidamente documentada, pela administração do COFECON. 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data da sessão 
pública de recebimento da proposta de preços. 

 

8.2.5 No caso do prazo de entrega e de validade da proposta ser omitidos na proposta, o Pregoeiro 

entenderá como sendo igual ao previsto, respectivamente, nos itens 8.2.4, alíneas ‘d’ e ‘e’. 
 
8.3. Constatado o atendimento das exigências habilitarias fixadas neste Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos, 
encaminhando-se, em seguida, os autos à autoridade competente para homologação. 
 
8.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado, sendo convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
legais cabíveis. 
 
8.5.  Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, a classificação 
dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação.  
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar 
o ato convocatório deste Pregão, por meio do e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, conforme preconiza 
o artigo 18 do Decreto nº 5.450/2005. 
 
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
9.4. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, enviadas via fax e vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
9.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, o Licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder o início da sessão (art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93). 
  

10.  DOS RECURSOS 

 
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, que 
será encaminhada ao Pregoeiro, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro do COFECON, exclusivamente via sistema eletrônico 
(www.comprasnet.gov.br), em campo próprio (art. 26, Decreto nº 5.450/05), o qual poderá reconsiderar sua 
decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente instruído para 
apreciação e decisão da Autoridade Competente. 
 
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  
 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de 
Gestão do COFECON, localizada no SCS Quadra 02, Bloco B - Sala 1201 - Ed. Palácio do Comercio – 
Brasília, nos dias úteis no horário de 9:30 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas.  
 
10.6. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fax e vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
10.7. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 

11.  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
11.1. 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, no endereço indicado eletrônico licitacao@cofecon.org.br (art. 19, Decreto nº 
5.450/05). 
 
11.2. Os esclarecimentos serão disponibilizados em campo próprio no sitio 
www.comprasgovernamentais.com.br. 
  

12.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
12.1. As despesas decorrentes da execução do Contrato a ser firmado entre as partes correrão à conta do 

Orçamento Geral do COFECON, para o exercício de 2016, cuja dotação orçamentária é 4.1.20.02 – 

Máquinas, motores e Aparelhos. 

 

13.  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
13.1. O prazo de entrega dos objetos desta licitação deverá ser de conforme o item 6.7 do Termo de 
Referência - Anexo I deste edital, contado a partir do recebimento da Nota de Empenho, devidamente 
documentada, pela administração do COFECON. 
 
13.2. Os objetos desta contratação serão entregues à Coordenação de Gestão do COFECON, situado no 
SCS, Quadra 02, Bloco “B”, Sala 1201 – Edifício Palácio do Comércio, em Brasília/DF, telefone (61) 3208-
1800, ou outro local indicado pela CONTRANTE, nas quantidades e especificações solicitadas. 
  
13.3. O recebimento dos objetos desta licitação dar-se-á por uma comissão a ser constituída por 
colaboradores do COFECON designados para esse fim. 

 
13.4. O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 

 
13.4.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos objetos entregues, 
com as especificações constantes deste Edital e anexos. 

 
13.4.2. Definitivamente, após ter sido examinado e considerado em perfeitas condições de uso pelo 
COFECON. 

 
13.5. O recebimento provisório ou definitivo dos objetos deste certame não exclui a responsabilidade da 
eventual CONTRATADA em âmbito civil, nem ético profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações 
assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela Lei. 

 
13.6. Caberá ao COFECON rejeitar, no total ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as 
especificações do Termo de Referência. 
 
13.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços deverão ser compatíveis com a conjuntura 
do mercado. 

 
13.8. A apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições deste edital. 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
http://www.comprasgovernamentais.com.br/


 
 

Página 12 de 48 
 

 

14.   DO REGISTRO DE PREÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 
14.1. Os preços propostos serão registrados através da Ata de Registro de Preços que obedecerá 
integralmente às disposições do Decreto Federal nº 7.892/2001. 
 
 14.1.1 A ata de registro de preços caracteriza-se como documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, 
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas; 
 
14.2 Após homologação do resultado desta licitação, o COFECON convocará o vencedor do certame para 
cumprimento das exigências pertinentes à assinatura da Ata de Registro de Preços, o que deverá, 
obrigatoriamente, ser atendido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 

14.2.1. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa vencedora obriga-se a executar os 
serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência 
e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 
condições do Termo de Referência e Edital. 

14.2.2. Para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS o Representante Legal da empresa deverá 
apresentar procuração e/ou contrato social e cédula de identificação. 

14.2.3. O compromisso de fornecimento será formalizado mediante a assinatura da Ata de Registro 
de Preços pelo fornecedor. 

 
14.3. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 
de registro de preços. 

 
14.4. Obedecendo ao disposto no § 2º do artigo 27 do Decreto nº 5.450/05, o vencedor da licitação que não 
fizer a comprovação referida no subitem anterior, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a ata 
de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 
 
14.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo fixado 
no subitem 14.2 caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a empresa sujeita às 
sanções legais cabíveis. 
 
14.6. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano a contar da data da sua assinatura. 
 

14.7. A empresa que tenha seu preço registrado obrigar-se-á a cumprir as condições dispostas na Ata de 

Registro de Preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado pela Administração, ressalvado o disposto no item 1.2. 
 
14.8. Na hipótese de a empresa vencedora ter seu registro cancelado ou não firmar a contratação no prazo e 
condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do edital. Nessa hipótese, a Administração deverá negociar 
como fornecedor convocado quanto ao preço ofertado, visando manter as condições mais vantajosas do Registro 
de Preços. 
 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 
15.1. A empresa vencedora obriga-se a cumprir o constante no Item 11 do Termo de Referência – Anexo I 
deste Edital – e o prescrito no contrato, sem prejuízo das decorrentes normas, anexos e natureza da 
atividade.  
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16.  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 
 

16.1. O Conselho Federal de Economia obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas no Item 12 do 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital.  
 

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1 As penalidades a que fica sujeito o licitante vencedor pela recusa em assinar o contrato, sua 
inexecução ou inadimplemento das obrigações assumidas, dentre outras, estão previstas no art. 7º da Lei 
10.520/02 e, subsidiariamente, nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93 e constam do Edital normativo. 
 
 17.1.1. Das Sanções Aplicáveis: 
 

a) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estipulado: 
 

I - advertência; 
II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor total da 

contratação, sob título de Multa Compensatória; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de um ano; 
 

b) Pela inexecução total ou parcial dos objetos contratados: 
 
I - advertência; 
II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor do pedido; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 
 
17.2. Será assegurado ao licitante sancionado a ampla defesa observada a legislação vigente.  

 

 

18.   DO PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento será creditado em favor do licitante vencedor, por meio de boleto bancário, em parcela 
única, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devendo esta ser aceita e 
atestada pelo empregado designado para o recebimento do objeto do presente Pregão. 
 
18.2. A fatura discriminativa deverá estar acompanhada da prova de regularidade relativa à Seguridade 
social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Conjunta de Débitos Relativos 
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

18.3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pelo licitante vencedor, nos termos deste Edital e seus anexos. 

 
18.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajuste de preços ou correção monetária. 

 
18.4.1. O pagamento somente será efetuado se os documentos constantes no registro do SICAF 
estiverem devidamente atualizados, cuja comprovação se dará mediante consulta “ON-LINE” no 
sistema. 

 
18.4.2. O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço. 

 
18.4.3. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado 

à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de 
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habilitação exigidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 03/2016, cujos resultados 
serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

 
17.4.4. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente em favor do licitante vencedor. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário. 

 
18.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 
mesmos restituídos ao licitante vencedor para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas 

as datas de vencimento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

18.6.  Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, sofrerão correção monetária pela variação do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, “pro rata die”. 
 

 

19.   DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

19.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao COFECON 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

20.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1. O edital estará à disposição dos interessados para consulta na Sede do COFECON, no SCS Quadra 
02 - Bloco “B” - Ed. Palácio do Comércio - Sala 1201 - Brasília, telefones (61) 3208-1800, nos dias úteis, das 
9h às 18h, e na internet para download, nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.cofecon.org.br. 
. 

20.1.1. As impugnações ou questionamentos encaminhados ao Pregoeiro serão respondidos e 
disponibilizados no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
20.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília-DF. Dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
20.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de 
documentos relativos a esta licitação. 
 
20.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 
 
20.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, o presente edital e a 
proposta da adjudicatária serão partes integrantes do contrato. 
 
20.6. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para atendimento. 
 
20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.8. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou 
especialistas no assunto objeto desta licitação. 
 
20.9. Toda comunicação oficial ocorrerá por sistema eletrônico, pelo sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou por publicação, nos termos da legislação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.cofecon.org.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no COFECON. 
 
20.11. Fica assegurado ao COFECON o direito de, no interesse da Administração, revogar, no todo ou em 
parte, e ainda anular, a qualquer tempo, a presente licitação, dando ciência aos participantes, nos termos do 
art. 49 da Lei n.º 8.666/93, em especial na hipótese contida no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 
6.204/07.  
 
20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 
 
20.13. Havendo indícios de que os questionamentos, recursos ou impugnações tenham caráter meramente 
protelatório ou que visem tumultuar ou procrastinar o processo licitatório, o Pregoeiro encaminhará cópia dos 
autos à Promotoria de Brasília para as providências cabíveis. 
 

20.14. Em caso de divergência entre as especificações insertas no SIASGnet/Comprasnet e as 

especificações contidas neste Edital, prevalecerão as constantes deste último. 
 
20.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 8.666, de 21 de julho de 
1993, Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta 
a modalidade do Pregão Eletrônico, Lei 10.520/2002 e Decreto nº 3555/2000, Decreto 7.892/2013. 
 
20.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de Brasília, Distrito Federal, com 
exclusão de qualquer outro. 

 
 

Brasília - DF, 11 de agosto de 2016. 

 
 
 

                                                                         

 

       Bianca Lopes Andrade Rodrigues  
Presidente da Comissão de Licitação do COFECON 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  
1.1 Contratação de empresa especializada, na modalidade Registro de Preço, com instalação de 

equipamento de sistema de telefonia para atender as necessidades de comunicação do COFECON. O 

sistema deverá ser composto de: Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) do Tipo PABX Digital e 

IP, Controlado por Programa Armazenado (CPA-T), Equipamentos de Alimentação Elétrica, Tarifação, 

Bilhetagem, Gerenciamento; Equipamentos Periféricos; “Software” e Acessórios; Documentação Técnica, 

Catálogos, Testes e Treinamento; Aparelhos Telefônicos Digitais e IP. 

 

1.4 O Critério de julgamento adotado é o de “menor preço por lote licitado”, obtida pela somatória dos 

produtos das quantidades licitadas pelos respectivos preços unitários ofertados em cada item do respectivo 

lote, relativos aos bens, transporte e serviços. 

Local de Instalação: 

 
LOCAL DE ENTREGA E 

INSTALAÇÃO 

ENDEREÇO 

COFECON 
Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, sala 
1201 CEP: 70318-900 - Brasília/DF. 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1.  Faz-se constante a preocupação deste Conselho manter os serviços de comunicação em pleno 
funcionamento com qualidade e disponibilidade para seus usuários, este termo visa à atualização 
tecnológica necessária para o sistema de telefonia para atender as necessidades de comunicação do 
Conselho Federal de Economia – COFECON, haja vista que o equipamento em uso pelo COFECON foi 
descontinuado pelo fabricante e sua manutenção tornou-se antieconômica. Outro fator limitador, é que, com 
a descontinuidade de fabricação, torna-se impossível a expansão do número de ramais e até mesmo a 
manutenção de ramais danificados, o que acarreta demanda reprimida em função da limitação do 
quantitativo de ramais passíveis de uso.  
 
2.2.  Possibilitar, a longo prazo, a integração com os Conselhos Regionais, diminuindo consideravelmente 
os custos com telefonia fixa. 
 
2.3. O critério de julgamento a ser adotado visa uma melhor gestão na garantia dos equipamentos, uma 
adequada integração dos itens do lote, os quais fazem parte de uma solução, além do interesse da 
administração em reduzir as contas de telefonia, diminuindo os custos de gerenciamento e a manutenção 
dos contratos. 
 
2.4. A licitação para fornecimento da solução de telefonia e aparelhos telefônicos IP em único lote, 
justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, rapidez na manutenção, evitar 
possíveis problemas na solução, bem como prover a integração entre todos os objetos, centralizar o suporte, 
diminuindo riscos de acionar mais de uma empresa para solucionar indisponibilidades. 
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3. DOS ITENS E QUANTITATIVOS  

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE Valor Unitário Total 

01 
01 

Central Privada de Comutação Telefônica 
(CPCT) 

01 
R$ 66.563,80 R$66.563,80 

02 Aparelhos Telefônicos IP – Tipo II 40 R$ 1.250,88 R$50.035,20 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
4.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL DA CPCT/IP. 

 

4.1.1. A CPCT, seus componentes e demais itens, especificados neste documento devem ser novos, ou 

seja, nunca terem sido montados e utilizados em hipótese alguma, salvo ocasião de montagem e testes em 

fábrica. Deverão ser entregues na mais nova versão disponível no Brasil. 

 

4.1.2. A CPCT ofertada deve possibilitar, por meio de interfaces /equipamentos incorporados à central, a 

utilização da tecnologia de Voz sobre IP em uma rede “LAN/MAN/WAN”. Obs.: Não serão aceitos 

hardware e software externos a central. 

 

4.1.3. A CPCT e aparelhos telefônicos IP fornecidos devem ser do mesmo fabricante, e certificadas pela 

Anatel. 

 

4.1.4. Não serão aceitos equipamentos baseado em plataforma de PC.  

 

4.1.5. Anexar prospectos, manuais, catálogos ilustrativos com fotos ou desenhos que guardem 

relação com o objeto proposto e que comprovem os requisitos exigidos, ou outras informações do 

fabricante correspondentes aos equipamentos; 

 

4.1.6. A CPCT deve possibilitar manutenção remota. 

 

4.1.7. O proponente deverá possuir central de atendimento para abertura de chamados técnicos com 

telefone de plantão no regime de 8 x 5, onde será feito o registro de chamado. Além do sistema telefônico, o 

acionamento poderá ser feito através de correio eletrônico. Deverá ser fornecido este número e o endereço 

eletrônico na proposta. 

 

4.1.8. A interligação com a central pública deverá obedecer aos padrões da concessionária local. Nas 

interligações com a mesma, a central deverá permitir discagem direta a ramal (DDR), através de todas as 

linhas-tronco bidirecionais. A central deverá permitir a facilidade (DDR), sem o uso de “hardware” externo 

adicional; 
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4.1.9. CPCT deve ser modular, permitindo a ampliação através da simples adição de módulos, bastidores 

e cartões, não necessitando da troca de hardware inicial, permitindo manutenção, instalação e operação 

rápida e fácil para atingir a capacidade inicial e final solicitada; 

 

4.1.10. A Central deve permitir proteção contra acessos indevidos ao módulo de programação do sistema. 

 

4.1.11. Os equipamentos deverão possuir Gatekeeper e Gateway incorporados na CPCT; 

 

4.1.12. A CPCT deve possibilitar manutenção local e remota, através de serviços de modem e através de 

porta 10/100 Base T, no mínimo, em qualquer ponto da rede LAN; 

 

4.1.13. A CPCT deve ser entregue juntamente com seus acessórios (equipamentos e demais 

componentes), cabos, conectores, armários e demais itens necessários à sua montagem, testes e perfeito 

funcionamento; 

 

4.1.14. O PABX deverá ser único, não sendo admitidas ampliações baseadas na substituição dos 

equipamentos inicialmente fornecidos ou o acoplamento de várias centrais de menor capacidade a fim de se 

alcançar a capacidade desejada; 

 

4.1.15. A CPCT deverá ser fornecida na capacidade igual ou superior a que mais se aproxime da 

configuração inicial definida; 

 

4.1.16. A interface de ramal analógico deverá permitir a utilização de telefone analógico padrão homologado 

pela ANATEL, através da seleção DTMF e pulso, fax, secretárias eletrônicas, telefones sem fio, telefones de 

entrada e correio de voz. 

 

4.1.17. A CPCT deverá possuir acesso à Rota de Menor Custo. Entende-se por Rota de Menor Custo à 

capacidade da CPCT de estabelecer prioridade de ocupação entre rotas e de seleção de operadoras; 

 

4.1.18. Os equipamentos deverão prover reconhecimento do número telefônico do assinante A (desde que 

enviado pela central pública), apresentando-o no display dos telefones digitais, analógicos ou IPs, sem 

necessidade de hardware adicional.  

 

4.1.19. Devem ser permitidas, no mínimo, dez classes de acesso a tronco a fim de permitir/restringir o 

estabelecimento de ligações tais como: 

 

4.1.19.1. Recebe e efetua apenas chamadas internas; 
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4.1.19.2. Recebe e efetuar chamadas externas apenas para serviços 0800, e demais serviços 

especiais; 

 

4.1.19.3. Recebe chamadas externas e realiza somente chamadas locais para aparelhos 

fixos; 

 

4.1.19.4. Recebe chamadas externas e realiza somente chamadas locais e de longa distância 

para aparelhos fixos; 

 

4.1.19.5. Recebe chamadas externas e realiza somente chamadas locais e de longa distância 

para aparelhos fixos e chamadas locais para celulares; 

 

4.1.19.6. Recebe chamadas externas e realiza somente chamadas locais e de longa distância 

para aparelhos fixos e celulares; 

 

4.1.19.7. Recebe chamadas externas e realizam chamadas locais, longa distância e 

internacional para aparelhos fixos e celulares. 

 

4.1.19.8. Classes de acesso a troncos adicionais para atender a necessidades específicas e 

facilidades. 

 

4.1.20. O equipamento deverá permitir o bloqueio de ligações a cobrar dependendo da categoria à qual o 

ramal pertença; 

 

4.1.21. O sistema deve permitir acesso irrestrito às facilidades da central, independente do tipo de aparelho 

usado, analógico DTMF ou decádico, salvo facilidades específicas dos aparelhos digitais ou IP; 

 

4.1.22. O equipamento deverá permitir que um usuário, através da sua senha pessoal, possa trazer a classe 

de serviço de seu ramal para qualquer outro ramal do sistema. Isto permitirá que, independentemente de 

onde estiver, o usuário possa desfrutar dos privilégios que o seu ramal possui. Nesse caso, deve ser 

mantida a tarifação associada ao ramal do usuário correspondente ao código marcado, e não ao ramal físico 

de onde se fez a ligação. O cancelamento da senha deverá ser feito com a recolocação do monofone no 

gancho; 

 

4.1.23. Deve existir distinção de campainha para chamadas internas e externas; 

 

4.1.24. A CPCT deverá possuir implantação de correio-de-voz através de interface interna à central PABX, 

devendo ser completa a integração entre o correio de voz e o PABX, sem a utilização de meios mecânicos 

como HARD DISK (HD) para o armazenamento das gravações; 
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4.1.25. O meio de armazenamento de programas e dados do sistema CPCT, deverá ocorrer através de 

meio eletrônico, isto é, não poderá ser utilizado HDs. 

 

4.1.26. A CPCT deve possuir interfaces VoIP (utilizando-se de protocolos padronizados de mercado como 

SIP), internas e nativas do equipamento, e estes recursos devem ser utilizados indistintamente para acesso 

por quaisquer ramais e dispositivos IP do sistema; 

 

4.1.27. O sistema deverá suportar Interligação entre centrais via IP, utilizando como meio MPLS, ADSL e 

LINK VIA RADIO (isso irá proporcionar garantia de qualidade de serviço e facilidade na expansão, bem 

como facilidade para tráfego de dados); 

 

4.1.28. As placas de troncos e ramais deverão ser do mesmo fabricante da central telefônica e 

desenvolvidas exclusivamente para este fim, não sendo permitidas soluções que utilizem placas de terceiros 

acopladas à plataforma de PC´s; 

 

4.1.29. No caso de falta de energia, os troncos analógicos deverão ser direcionados para ramais pré-

determinados, afim de não perder toda comunicação; 

 

4.1.30. A CPCT poderá ser ligada na rede elétrica 100 Volts ~ 240 Volts sem a necessidade de se alterar 

nenhum tipo de mecanismo ou seja a fonte devera ser Bivolt automático. 

 

4.1.31. A CPCT deverá possuir Música em espera (sem necessidade de acoplamento de dispositivo externo 

(USB; Discman; etc); 

 

4.1.32. Discriminação de interurbanos, serviços especiais gravados (códigos 0300 e 0900), códigos 

especiais de serviços e prefixos de telefones celulares; 

 

4.1.33. Plano de numeração flexível de 2 a 6 dígitos podendo programar faixas de ramais com o mesmo 

inicio. Exemplo: Ramal 2 e ramal 2000 

 

4.1.34. Categorização individual de ramais; 

 

4.1.35. Retorno automático de chamada no caso de ocupado e no caso de não-atendimento; 

 

4.1.36. Intercalação com som de aviso; 

 

4.1.37. Captura de chamadas; 
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4.1.38. Consulta; 

 

4.1.39. Discagem abreviada; 

 

4.1.40. Rediscagem do último número discado; 

 

4.1.41. Serviço noturno; 

 

4.1.42. Conferência de 30 partes. Esta facilidade habilita um ramal (Digital, IP, analógico), dentro do sistema 

ou tronco estabelecer conferência entre até 30 partes. Também habilita um ramal buscar um máximo de 29 

partes simultaneamente excluindo o líder da conferência. 

 

4.2 Funcionalidades: 

 

4.2.1 A CPCT deverá permitir a ampliação de capacidade final para até 250 portas;   

 

4.2.2  A CPCT deverá possuir a facilidade do tipo distribuidor automático de chamadas (DAC); 

 

4.2.3 Possuir manutenção remota através de modem incorporado na CPCT; 

 

4.2.4 Compatibilidade simultânea para trabalhar em redes híbridas, combinando comutação tradicional TDM, 

comutação IP-TDM e comutação puramente IP; 

 

4.2.5 Possibilitar uma rede integrada de PABX multi-localidades, suportando protocolo SIP (RFC 3261); 

 

4.2.6 A CPCT, deverá possibilitar a instalação cartão Switch POE Gigabit com no mínimo 08 portas 

integrado ao sistema. 

 

4.2.7 O equipamento deverá permitir interligação com a Central Pública, através de interfaces de linhas 

troncos digitais, com sinalização R2 CAS MFC /ISDN através de enlaces digitais de 2Mbps (interface G703), 

devendo todo hardware ser incorporado à central; 

 

4.2.8 O equipamento deverá permitir interligação com a Central Pública ou Provedor de Telefonia IP/VoIP, 

por meio do protocolo SIP, com discagem direta ao ramal, sem a necessidade de atendimento prévio, seja 

por telefonista/recepcionista, seja por equipamento pré-atendedor (Atendimento automatizado com função 

de URA); 

 

4.2.9 A arquitetura do equipamento deverá ser modular, observando-se o seguinte: 
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4.2.9.1 A inserção de cartões ou módulos de periferia necessários a eventuais reconfigurações ou 

expansões deve ser processada sem interrupção do funcionamento da central; 

 

4.2.9.2 Deve ser possível a inserção ou extração de cartão ou módulo de periferia com o 

equipamento em funcionamento normal sem que isso possa causar danos ou falhas devido a 

transitórios da alimentação; 

 

4.2.9.3 A eventual inserção de um cartão ou módulo de periferia que não lhe seja o correspondente 

não deverá causar danos àqueles componentes ou à central. 

 

4.2.10  A CPCT deverá suportar interfaces analógicas de tronco E&M, tipo “tie line”, a 2 ou quatro fios para 

possível interligação com outras CPCTs. 

 

4.2.11 Para os aparelhos digitais e IP´s, o sistema deverá estar preparado para efetuar a identificação com o 

armazenamento do número do assinante chamador de 20 números; 

 

4.2.12 Para os aparelhos digitais e IP´s, deverá possibilitar a facilidade de visualização pré-atendimento do 

número chamador, ou seja, o usuário poderá visualizar o número do chamador e optar pelo atendimento ou 

pelo desvio da chamada para ramal do sistema ou para o correio de voz; 

 

4.2.13 O equipamento deve permitir serviço noturno, de forma que as chamadas destinadas às operadoras 

(telefonistas/recepcionistas) ausentes sejam automaticamente dirigidas a um ramal pré-estabelecido, com 

pelo menos 06 modos de operação (ex.: diurno, noturno, almoço, feriado), inclusive com possibilidade de 

alteração automática do modo por horário e/ou dia da semana; 

 

4.2.14 Deve ser possível a criação de no mínimo de 50 ramais virtuais. Entende-se por ramais virtuais 

aqueles que existem logicamente na central, mas não ocupam posição física na mesma; 

 

4.2.15 A CPCT CPA híbrida com tecnologia temporal digital e IP (TDM-PCM/IP) deve possuir códigos de 

autorização de no mínimo 4 (quatro) dígitos. Estes códigos permitem, por exemplo, que determinados 

usuários possam fazer chamadas de longas de distância a partir de ramais com classe de restrição apenas 

para chamadas locais. Os códigos de autorização devem ser compreendidos pelo software de tarifação para 

possibilitar alocação de custos apropriada. 

  

4.2.16 O equipamento deverá permitir o cadastramento dos nomes dos usuários dos ramais, de modo que, 

quando um ramal chamar um telefone digital com display, ramal IP, seja sinalizado o número do ramal e o 

nome do usuário que está chamando, mesmo antes da ligação ser atendida. Esta agenda central deve ter 

capacidade mínima de 500 números comuns a todos os ramais da central;  
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4.2.17 A CPCT deverá permitir que determinados ramais, tais como os conectados a modems e aparelho de 

fax, sejam protegidos para a transmissão de dados; 

 

4.2.18  Nas transferências entre ramais digitais, analógicos e IP, a identificação disponibilizada pelo número 

do assinante chamador também deve ser transferida; 

 

4.2.19  A CPCT deve possibilitar para os terminais IP a possibilidade de comutação inteligente de voz sem 

passar pelo PABX (ponto-a-ponto), comutando na CPU da CPCT apenas a sinalização, residindo na LAN 

apenas a voz das partes envolvidas;  

 

4.2.20  A CPCT deverá possibilitar a implementação de ramais Wi-FI com protocolo SIP; 

 

4.2.21  A CPCT, deverá possibilitar a implementação de aparelhos do tipo DECT, utilizando aparelhos do 

próprio fabricante. 

 

4.2.22  As Antenas (Access Point) dos aparelhos DECT, deverão ser integradas a rede de dados do cliente. 

Não serão aceitas redes individuais para interligação das antenas (Access Point). 

 

4.2.23 As Antenas (Access Point) dos aparelhos DECT deverão suportar no mínimo 10 conexões 

simultâneas. 

 

4.2.24  A CPCT deverá suportar algum tipo de controle de banda que possibilite que a comunicação entre 

terminais IP via WAN seja com compressão, e dentro da mesma LAN sem compressão; 

 

4.2.25 A CPCT, deverá possibilitar a criação de uma rede integrada de PABX multi-localidades que 

comporte até 8 (oito) nós, com transparência de facilidades, centralização das funcionalidades / 

gerenciamento com conectividade IP. 

 

4.2.26 Os pacotes de voz gerados pela CPCT deverão possuir algum tipo de marcação para efeitos de QoS, 

ou seja, dar prioridade à voz; 

 

4.2.27 O sistema proposto deverá suporte a FAX over IP; 

 

4.2.28 A CPCT deve suportar, através dos terminais digitais ou IP, acesso a diretório corporativo, histórico 

das ligações; 

 

4.2.29 A CPCT deve suportar a interligação com gabinetes remotos através de VoIP, mantendo todas as 

funcionalidades e facilidades do sistema principal, sem que haja a necessidade de troca do sistema ou CPU; 
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4.2.30 A CPCT deverá possuir os serviços VoIP através de interface incorporada ao sistema, permitindo 

inclusive que o protocolo de facilidades do sistema esteja disponível para toda a rede IP, sem que haja a 

necessidade de troca do sistema ou CPU; 

 

4.2.31 A CPCT deverá possibilitar para possível utilização futura, a implementação de ramais digitais 

celulares (WLL), respectivos aparelhos e estações celulares (antenas), que buscarão ampliar a dimensão da 

área de cobertura; 

 

4.2.32 O plano de numeração dos ramais deverá ser fechado, ou seja, para acessar quaisquer ramais da 

rede bastará discar o número do ramal, dispensando a discagem de código de acesso. O plano de 

numeração deverá ser composto de no mínimo por 04 (quatro) dígitos; 

 

4.2.33 Nas interligações entre centrais de fabricantes diferentes, a CPCT deverá suportar o protocolo QSIG 

disponibilizando transparência das facilidades; e em interligações entre CPCT´s do mesmo fabricante deverá 

ter total transparência de facilidades; 

 

 

4.3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO: 

 

4.3.1. Deverá prover recursos que permitam a operação e gerência/supervisão local e manutenção, 

diagnose, e supervisão de alarmes remotamente através de modem; 

 

4.3.2. O gerenciamento de sistema telefônico deve estar baseado em plataformas abertas modernas, 

executando sistemas operacionais de mercado tais como o Windows, provendo múltiplos aplicativos gráficos 

que ofereçam uma interface de usuário consistente e de fácil utilização. Esta estação de trabalho deve 

integrar todos os aplicativos necessários para o completo gerenciamento do sistema telefônico tais como: 

 

4.3.2.1.  Aplicativo de segurança; 

4.3.2.2. Configuração do sistema e aplicativo de gerenciamento de usuários; 

4.3.2.3. Aplicativo de performance; 

4.3.2.4. Aplicativo de diagnóstico de falhas e alarmes. 

4.3.2.5. O sistema de gerenciamento e manutenção deverá permitir pelo menos, as seguintes 

funções: 

4.3.2.5.1. Diagnósticos internos dos módulos; 

4.3.2.5.2. Verificação e alteração de dados tais como alteração de categoria de ramal e/ou 

de tronco, alteração de número de ramal, liberação ou bloqueio de ramais, etc.; 

4.3.2.5.3. Reprogramação dos dados do sistema; 
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4.3.2.5.4. Lista de equipamento livre; 

4.3.2.5.5. Lista de números livres; 

4.3.2.5.6. Critérios de filtragem. 

 

4.4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: 

 

4.4.1. O sistema de suprimento de energia elétrica deve ser modular, de modo a permitir a instalação em 

quantidades que atendam o consumo inicial da CPCT e recarga das respectivas baterias, bem como o 

acréscimo de módulos para atendimento de expansões da capacidade de consumo da CPCT e respectivas 

baterias; 

 

4.4.2. O conjunto de baterias deve garantir, no caso de falha no fornecimento de energia em corrente 

alternada, a operação do equipamento por 03 (três) horas ininterruptas, supondo-se a descarga 

correspondente à da hora de maior movimento (HMM), na capacidade instalada da CPCT; 

 

4.4.3. Todo o sistema de suprimento de energia elétrica deve ter proteção efetiva contra sobre tensões e 

sobre correntes; 

 

4.4.4. Todos os equipamentos energizáveis devem ser conectados aos sistemas de aterramento 

existentes no local da instalação. 

 

4.5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS INTERFACES CELULARES (GSM ) 

 

4.5.1. As interfaces devem utilizar portas de tronco analógico; 

 

4.5.2. Deve ser compatível com as tecnologias GSM; 

 

4.5.3. A interface deve possuir a facilidade de utilização de Chip, não necessitando de aparelhos celulares 

a elas incorporadas. 

 

4.5.4. Função Callback: facilidade a custo zero para quem se encontra fora da empresa; 

 

4.5.5. Conexão FXS; 

 

4.5.6. Sinalização DTMF e FSK; 

 

4.5.7. Programação local e remota; 
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4.5.8. Bloqueio de ID para ligações de saída; 

 

4.5.9. 10 níveis de áudio programáveis para transmissão e recepção; 

 

4.5.10. Finalização de operadoras nas chamadas DDD, evitando erros de utilização dos usuários; 

 

4.5.11. Bloqueio de chamadas para telefones fixos; 

 

4.5.12. Software de configuração; 

 

4.5.13. Inversão de polaridade configurável; 

 

4.5.14. Tecnologia: Módulo GSM Quadriband; 

 

4.5.15. Alimentação: Fonte Full Range chaveada 90-240V; 

 

4.5.16. Ring (toque): 65 RMS/25Hz; 

 

4.5.17. Dimensões: 127 X 138 X 47mm; 

 

4.5.18. Tom de sinalização: 425 Hz senoidal; 

 

4.5.19. Impedância de enlace: 600ohms; 

 

4.6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE CORREIO DE VOZ E ATENDIMENTO 

AUTOMATIZADO 

 

4.6.1. Sistema de Correio de Voz centralizado, com 8 (oito) canais para acessos simultâneos e que suporte 

todos os ramais do sistema, isto é, deve possuir caixas postais para todos os ramais existentes.  

 

4.6.2. Enfileiramento de chamadas caso as portas disponíveis estejam ocupadas. 

 

4.6.3. Sistema de Atendimento Automatizado, com capacidade de atendimento de pelo menos 15 

chamadas simultâneas, com acesso a ramal ou departamento por discagem de um dígito, com a 

possibilidade de especificar diferentes mensagens de acordo com o período (noturno/diurno) e dias 

(feriados/finais de semana). 
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4.7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE TARIFAÇÃO E BILHETAGEM 

 

4.7.1. Centralizados: 

 

4.7.1.1. A bilhetagem do sistema deverá ser fornecida através de porta pertencente ao equipamento 

via interface LAN, e deverá conter informações de bilhetagem para todas as chamadas externas de saída, 

externas de entrada, podendo cada tipo de bilhete ser habilitado ou não nos relatórios da bilhetagem de 

todas as centrais que compõem a rede; 

 

4.7.1.2. O sistema automático de tarifação e bilhetagem devem utilizar microcomputador, 

proporcionando facilidade de operação por pessoas com formação básica em microinformática e 

flexibilidade de manuseio dos arquivos de dados, sendo estes preferencialmente passíveis de conversão 

para processamento via editores de texto e/ou planilhas de cálculo mais conhecidas dos usuários. Todos os 

relatórios deverão ser apresentados em língua portuguesa, tanto legendas como conteúdo.  

 

4.7.1.3. Deverá possibilitar, pelo menos, as seguintes facilidades: 

 

a. Programa de observação de dados de tráfego que possibilite a medição e registro diários, 

em forma de relatórios específicos para análise de custos, ocupação dos troncos e ramais, 

ocupação da mesa operadora, duração de chamadas, avaliação da carga de serviço em 

períodos pré-determinados, dentre outros. 

 

4.7.1.4. Programa de identificação dos seguintes parâmetros das chamadas de saída efetuadas 

através dos troncos, com emissão de relatórios programáveis: 

 

a. Número do assinante chamado em ligação urbana, celular, DDD, DDI e VOIP. (quando 

houver sinalização); 

 

b. Número do ramal que originou a chamada; 

 

c. Data de início da chamada; 

 

d. Hora de início da chamada: Duração da chamada. 

 

4.7.1.5.  Programas destinados à emissão dos seguintes relatórios de todas as chamadas (locais, 

celular, DDD e DDI) efetuadas: 

 

a. Ramal(is) que efetuar(am) chamada (s); 
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b. Ligações efetuadas através do console de operadores. 

 

4.7.1.6. Deverá ser fornecido todo o hardware e software necessários para a implantação. 

 

4.8. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS RECURSOS DE SEGURANÇA DA CPCT 

 

4.8.1. O sistema deverá prover um mecanismo que garanta integridade dos arquivos e do sistema de 

arquivos no servidor de voz; 

 

4.8.2. O sistema de gerenciamento deverá permitir o registro (log) de todas as sessões e atividades de 

usuários, bem-sucedidas ou não; 

 

4.8.3. Para proteção dos dados, o sistema deverá ter a habilidade para armazenar cópias das informações 

de configuração críticas incluindo informações de autenticação e bilhetagem em sistemas externos e de 

forma criptografada; 

 

4.8.4. O sistema deverá prover suas facilidades em ambientes com apenas uma VLAN ou com VLANs 

separadas para voz e dados de modo a isolar o tráfego e prover segurança adicional; 

 

4.8.5. O sistema proposto deverá possuir rotinas periódicas de detecção e correção de erros. O sistema 

deve ser capaz de procurar por erros de programação ou defeitos físicos, e corrigi-los quando possível; caso 

o erro não possa ser reparado, o sistema deve avisar o fornecedor/administrador automaticamente; 

 

4.8.6.  O acesso à interface de administração de sistema deve ser seguro. O sistema deve garantir 

autenticação, seja o acesso via rede LAN, seja via modem; 

 

4.8.7. O sistema deve prover relatórios com detalhes sobre tentativas de login inválidas; 

 

4.8.8.  Os telefones IP e softphones IP deverão se registrar ao sistema através de identificação de usuário e 

senha. 

 

4.8.9. A CPCT deverá possibilitar o suporte a SNMP. 

 

4.9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS APARELHOS TELEFÔNICOS 

 

4.9.1. Aparelhos Telefônicos IP 
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4.9.1.1.  A central deve estar equipada com terminais Telefônicos IP com as seguintes características 

mínimas: 

 

- Tecla para Viva-voz; 

-Display alfanumérico de cristal líquido (LCD) com no mínimo 60 (sessenta) caracteres e com 3 

(três) linhas; 

-Tecla Mute; 

-Tecla para Retenção; 

-Tecla de Rediscagem do último número; 

-Tecla softkeys sendo que as facilidades disponíveis nas teclas possam ser alteradas de acordo com 

a programação do sistema; 

-Controle de volume campainha/contraste do visor; 

-Tecla para ativar as funções de programação do terminal; 

- Mínimo de 12 (doze) teclas programáveis. Todas as teclas mencionadas deverão possuir led de 

indicação com 3 estados: em uso pelo próprio usuário, em uso por outro usuário e livre; 

- Deverá possuir interface incorporada para conexão de fone de cabeça ou outra solução analógica 

sem interface externa e que dispensem uso de pilha ou alimentação extra; 

- Possuir duas interfaces ethernet 10/100 MBPS no mínimo; 

- Deverá possibilitar a alimentação por Patch Panel ou PoE (Power over Ethernet-802.3af) e opção 

de alimentação via adaptador AC/DC; 

- Suporte aos codec G711, G729a e G722 (wideband codec); 

- Suporte a 802.1x; 

- Suporte a XML; 

- Opcionalmente deverá suportar interface gigabit ethernet; 

- Acesso a diretório pessoal e corporativo; 

- Acesso a histórico de chamadas; 

- Toque de chamada configurável e customizável; 

- Indicação de mensagem de correio de voz; 

- Display com proteção de tela; 

- Função NAT; 

- Deverá ser da mesma marca da CPCT. 

- Suporte a POE (Power Over Ethernet); 

- Possuir fonte de alimentação; 

- Sincronismo de relógio com a central; 

- Interface para energização PoE (Power over Ethernet-802.3af). 

4.9.1.2.  Todos os aparelhos deverão vir acompanhados de fonte de alimentação do tipo injetor 

(POE-LAN) ou com uma fonte bivolt, para conexão direta do aparelho à rede elétrica estabilizada em 220V. 

4.9.1.3.  Os aparelhos deverão ser do mesmo fabricante da CPCT, visando garantir o perfeito 

funcionamento e compatibilidade do sistema. 
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4.10. CONFIGURAÇÕES DA CPCT - CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO 

 
4.10.1. A CPCT deverá estar equipada com a seguinte configuração mínima: 
 

Quantidade Item 

001 Troncos Digitais 2 Mbps Bidirecionais DDR (sinalização ISDN e R2 Digital) 

005 Troncos Analógicos 

004 Tronco IP 

020 Ramais Analógicos 

050 Ramais IP 

002 Interface Celular 

001 Atendedor Automático de Chamadas 

001 Mensagem do Atendedor Automático de Chamadas 

001 Software de Bilhetagem e Tarifação para 100 ramais 

001 Sistema de Gerenciamento e Manutenção  

001 
Sistema de Suprimento de Energia Elétrica com Estabilização da Tensão com 
autonomia à plena carga  
(Horário de maior Movimento – HMM ) para 03 horas   

001 Mão de Obra de Instalação e Programação 

 

 
5. DOCUMENTAÇÃO  

 

5.1. A empresa licitante vencedora deverá fornecer com a central 01 (uma) via da documentação 

técnica (em mídia ou papel) necessária à manutenção e operação do sistema. 

5.2. Toda a documentação técnica fornecida pela CONTRATADA deverá ser redigida em língua 

portuguesa. 

5.3. Deverá ser fornecida pela empresa CONTRATADA, a seguinte documentação: 

• Documentação de operação e manutenção, que contenha as especificações físicas, 

operacionais e de manutenção; descrição funcional de comandos e alarmes; procedimentos 

de carga, inicialização e localização de defeitos; manual de diagnose para interpretação de 

relatórios de falhas, manual de operação dos sistemas de gerenciamento, de tarifação e 

bilhetagem automáticas e console de operador; 

• Documentação do projeto, que contenha as condições de alimentação elétrica e 

ambientais de funcionamento, disposição física e especificações operacionais; 

5.4. Documentação do sistema que contenha a disposição de bastidores, controles e 

indicadores. 

5.5. Declaração de que os equipamentos e todos os seus componentes são novos, de primeiro 

uso e estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas; 
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5.6. A proposta comercial da Licitante deverá conter, obrigatoriamente, marca e modelo do 

equipamento, bem como catálogos ou prospectos anexados, correspondentes ao produto ofertado, 

para verificar, com base nas especificações técnicas do fabricante do equipamento, se estes 

atendem aos requisitos que constam deste Termo de Referência. 

 
6. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

 
6.1. A instalação do equipamento deve observar as exigências da concessionária de telefonia 

fixa da localidade, onde os serviços serão executados. 

 

6.2. Os equipamentos deverão ser instalados no endereço e local indicados pela 

CONTRATANTE, conforme projetos de instalação fornecidos pela licitante vencedora. 

 

6.3. A CPCT deverá ser instalada em rack 19”, o fornecimento deverá contemplar todos os 

materiais necessários a conexão da CPCT à rede de voz e dados. 

 

6.4. Deverá ser parte integrante da proposta a instalação completa, ou seja, CPCT, sistema de 

energia (No Break) ou baterias, etc. Não caberá ao CONTRATANTE qualquer despesa extra relativa 

a materiais e mão-de-obra necessários à instalação do sistema telefônico que serão de inteira 

responsabilidade da empresa licitante vencedora, assim como as despesas de viagem e 

deslocamento decorrentes da instalação das centrais. 

 

6.5. Até 10 (dez) dias antes do início dos serviços de instalação, a empresa licitante vencedora 

deverá submeter à aprovação a programação de realização dos serviços composta de cronograma e 

descritivo dos serviços a serem executados. 

 

6.6 A central telefônica atual deve ser desinstalada, e seus serviços (Digitronco E1 e linha 

analógica) instalados na CPCT objeto deste termo de referência. 

 

6.7. Será obrigatória a apresentação pela licitante vencedora, de um cronograma estabelecendo 

os prazos para as diversas etapas, de acordo com a seguinte discriminação e respeitando os prazos 

máximos apresentados, a partir da assinatura da nota empenho, devendo os interessados 

considerar que alguns serviços poderão ser realizados em períodos noturnos, finais de semana e 

feriados: 

 

6.7.1. Entrega dos projetos de instalação: em até 05 (cinco) dias após a data de assinatura do 

contrato; 
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6.7.2. Entrega dos equipamentos / materiais: em até 25 (vinte e cinco) dias após a data de 

assinatura do contrato; 

 

6.7.3. Instalação dos equipamentos: em até 10 (dez) dias após a data de entrega do 

equipamento; 

 

6.7.4. Período de funcionamento experimental: 15 (quinze) dias após a instalação dos 

equipamentos. 

7. GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE 

 
7.1. Os equipamentos e serviços, objetos da presente especificação deverão ter garantia por 

período equivalente de 12 meses. A garantia inclui os custos com materiais, mão-de-obra e 

despesas de deslocamento para todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva ocorrida 

em condições normais de utilização. 

 

7.2. Em caso de defeitos que não comportem concerto imediato, a CONTRATADA ficará 

obrigada a fornecer prontamente outro equipamento(s) de especificação(ões) igual ou superior ao 

estipulado neste instrumento convocatório para utilização do CONTRATANTE, pelo período em que 

aquele que apresentou defeito ou mau funcionamento encontrar-se em reparos. 

 

7.3. O atendimento pela CONTRATADA, no caso de defeitos emergenciais deverá ocorrer até 24 

horas úteis, a contar do registro do chamado, com a conclusão da manutenção corretiva em até 

mais 24 horas, considerando como dia útil, os dias de funcionamento do CONTRATANTE. 

 

7.4. Fica estabelecido pelo CONTRATANTE que os equipamentos citados no objeto desta 

licitação, deverão estar cobertos por garantia “on site” (no local de instalação dos equipamentos), 

contra defeitos de fabricação, com cobertura de peças e mão-de-obra pelo período de 12 (doze) 

meses. A contar da data do aceite dos equipamentos pela área responsável do CONTRATANTE, 

contemplando as condições descritas no presente edital. 

 

7.5. Requisitos de garantia e manutenção: 

7.5.1. A garantia de funcionamento deverá ser pelo período de 12 (doze) meses, contada a 

partir do recebimento definitivo do equipamento. 

 

7.5.2. A contagem do prazo de garantia iniciar-se-á na data de emissão do termo de 

aceitação definitivo. 
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7.5.3. A CONTRATADA deverá registrar os atendimentos técnicos presenciais em ordem de 

serviço, relatório de abertura e encerramento de atendimentos remotos. 

 

7.5.4. Entende-se por atendimento técnico presencial a execução, no local onde os 

equipamentos encontram-se instalados, de procedimentos destinados a recolocá-los em 

perfeito estado de uso, nos casos de inoperância total ou parcial, defeito ou mau 

funcionamento. Compreende substituições, inclusive de peças, ajustes e reparos, de acordo 

com os manuais e normas técnicas especificados pelo fabricante. 

 

7.5.5. Entende-se por suporte técnico à distância, por telefone ou e-mail, de procedimentos 

destinados a esclarecer dúvidas, orientar a execução de configurações, aplicar atualizações 

de software remotamente e reprogramações remotas.   

 

7.5.6. A CONTRATADA deverá realizar a administração dos equipamentos e quaisquer 

outros que tenham por objetivo ajudar a CONTRATANTE a melhor utilizar a solução. 

 

7.5.7. O registro de solicitações de atendimento técnico presencial ocorrerá através de 

central acionada por meio de ligação gratuita ou ligação local, com funcionamento das 8:00 

às 18:00h e cinco dias por semana, de segunda-feira a sexta-feira, sendo também aceitável 

o registro de solicitação de atendimento técnico presencial pela Internet.  

 

7.5.8. O atendimento técnico à distância ocorrerá através de central, com funcionamento das 

8:00 às 18:00h e cinco dias por semana, de segunda-feira a sexta-feira, sendo também 

aceitável o encaminhamento de solicitações por e-mail. 

 

7.5.9. As solicitações de atendimento técnico presencial partirão da gestão ou fiscalização 

contratual e deverão ser lançadas em registro próprio pela CONTRATADA. 

 

7.5.10. Para cada solicitação de atendimento técnico presencial deverá ser gerado um 

identificador único, para fim de controle e acompanhamento da solicitação. 

 

7.5.11. As solicitações de atendimento técnico à distância partirão igualmente da gestão ou 

fiscalização contratual e prescindem de lançamento em registro próprio pela CONTRATADA. 

 

7.6. Atendimento técnico presencial: 

 7.6.1. A CONTRATADA deverá prestar atendimento técnico presencial, em regime de 

garantia. 
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7.6.2. O atendimento técnico presencial deverá ser provido no horário das 08:00 às 18:00 

horas de segunda-feira a sexta-feira, para o equipamento instalado no COFECON.  

 

7.6.3. Prazo máximo de 24 horas após o ocorrido, em dias úteis no horário comercial, para 

solução de panes que afetem mais de 30 % dos usuários, ou placa de entroncamento. 

 

7.6.4. Prazos máximos de 24 horas e 24 horas após o ocorrido, em dias úteis no horário 

comercial, para atendimento e solução, respectivamente, de panes que afetem de 5 a 30% 

dos usuários. 

 

7.6.5. Prazos máximos de 24 horas e 96 horas após o ocorrido, em dias úteis no horário 

comercial, para atendimento e solução, respectivamente, de panes que afetem menos de 

5% dos usuários. 

 

7.6.6. Entende-se por início do atendimento técnico presencial o momento de chegada do 

técnico ao local onde está instalado o equipamento.  

  

7.6.7. O atendimento técnico presencial poderá envolver manutenção preventiva ou 

corretiva, com a substituição de peças, componentes e materiais, atualizações de firmware e 

drivers, sem ônus adicional à CONTRATANTE.  

7.6.8. Entende-se por manutenção preventiva aquela que é realizada periodicamente para 

evitar paradas e manter o equipamento em condições de trabalho normal, programada em 

comum acordo com a CONTRATANTE, de modo a evitar ao máximo a indisponibilidade dos 

equipamentos objetos desta proposição.  

 

7.6.9. Estima-se que serão executadas 2 (duas) manutenções preventivas ao ano, coberto 

pelo regime do contrato.  

 

7.6.10. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a 

recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, 

substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas 

técnicas específicas para os equipamentos.  

 

7.6.11. Na ocorrência de manutenção corretiva em regime de garantia, os componentes 

substitutos deverão ser novos, sem utilização anterior, com configuração igual ou superior 

aos originais, na embalagem original do fabricante e em linha de produção. Caso o 

componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o 

componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas 

do componente fora de linha.  
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7.6.12. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento localizado na sede será 

de até 24 horas contadas a partir do momento em que for realizada a solicitação de 

atendimento técnico pela CONTRATANTE.  

 

7.6.13. Caso a CONTRATADA não termine o reparo do equipamento no prazo supracitado e a 

critério da CONTRATANTE a utilização do equipamento tornar-se inviável, esta deverá substituí-lo 

no prazo de até 5 dias, contados a partir do momento em que for realizada a solicitação de 

atendimento técnico pela CONTRATANTE, por outro com características e capacidades iguais ou 

superiores ao substituído.  

 

7.6.14. Entende-se por término de reparo a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas 

condições de funcionamento, no local onde estiver instalado, atestado pela CONTRATANTE.  

 

7.6.15. A substituição do equipamento não afasta a possibilidade de aplicação das sanções 

previstas.  

 

7.6.16. Ao final de cada atendimento técnico presencial, a CONTRATADA deverá apresentar 

“Relatório de Visita” ou documento similar, contendo a data, hora de chamada, início e término do 

atendimento, identificação do problema, providências adotadas e outras informações que sejam 

pertinentes, a ser assinada pela CONTRATANTE e pelo responsável pela manutenção. 

7.7. Atendimento técnico à distância: 

7.7.1. A CONTRATADA deverá prestar atendimento técnico à distância, por técnicos devidamente 

habilitados. 

7.7.2. O atendimento técnico à distância deverá ser provido das 8:00 às 18:00h, 5 (cinco) dias por 

semana, de segunda-feira a sexta-feira, remotamente. 

 

7.8. Retirada do equipamento do local de entrega: 

7.8.1. Em casos de necessidade de retirada do equipamento do local de entrega, a CONTRATADA 

deverá arcar com os custos decorrentes e garantir o atendimento dos prazos estabelecidos nesta 

proposição. 

 

7.9. Requisitos de interoperabilidade: 

7.9.1. Os objetos fornecidos deverão estabelecer colaboração mútua para garantir a 

interoperabilidade e compatibilidade dos equipamentos segundo os requisitos elencados, provendo 

assim todas as funcionalidades exigidas, independentemente de seu fabricante ou em qual lote se 

insere. 
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8. VISTORIA 
 

8.1 A vistoria técnica no ambiente tecnológico do COFECON é opcional, porem recomendada, pois 
servirá para que o interessado tome conhecimento detalhado das plataformas instaladas, infraestrutura, 
local de realização dos serviços, condições técnicas e ambientais, projetos em andamento e procedimentos 
adotados para execução das tarefas que compõem os serviços/objetos da licitação; 
 
8.2. Caso a empresa opte por realizar a visita técnica, esta deverá ocorrer em horário previamente 
agendado com a área técnica do COFECON por meio do telefone (61) 3208 1800 ou pelo e-mail 
ti@cofecon.org.br; 
 
8.3  O agendamento deve ocorre em até 72 horas antes da abertura da licitação; 
 
8.4.  A vistoria deve ocorrer até 48 horas antes da abertura da licitação; 
 
8.5.  Não terão fundamento alegações posteriores de qualquer natureza sob o pretexto da não realização 
da vistoria técnica. 

 
9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
9.1 A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos propostos conforme disposto no item 6.7 desse 
anexo, a contar da emissão da nota de empenho. 
 
9.2 O prazo poderá ser prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, antes do seu vencimento, 
desde que ocorra fato superveniente, justificado e aceito pelo Conselho Federal de Economia – COFECON. 
 
9.3 Os equipamentos da presente licitação deverão ser entregues no Conselho Federal de Economia – 
COFECON, no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, sala 1201 - CEP: 70318-900 - Brasília/DF, em dia 
de expediente normal, no horário de 08 às 12 horas e de 14 às 17 horas. 
 

10. CONFIDENCIALIDADE 
 
10.1. Toda a informação técnica, trocada entre a Contratada e o COFECON durante a execução dos 
serviços objeto da presente especificação, serão utilizadas somente para alcançar os fins previstos. Dessa 
forma, as partes tratarão estas informações com o devido sigilo e não as farão de conhecimento a terceiros 
sem o prévio consentimento da empresa a qual pertencem as informações. 

 
11. FUNDAMENTO LEGAL 

10.1. O procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições contidas na Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, bem como as demais condições e exigências estabelecidas no Edital. 

11. DA ESTIMATIVA DE PREÇO 
 

12.7. O valor global total anual estimado para a cobertura da despesa com o objeto deste Termo de 

Referência, conforme especificações constantes neste documento, é de R$ 116.599,00 (cento e dezesseis 

mil, quinhentos e noventa e nove reais), com base no levantamento de preços realizado pelo COFECON, 

constante do Processo nº 17.539/2016. 

 

 

mailto:ti@cofecon.org.br
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11. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
 
11.1. Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento e à prestação dos serviços objeto 

deste termo de referência; 

11.2. Manter, durante o período de vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas; 

11.3. Promover o fornecimento da solução e a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 

pela boa técnica; 

11.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

11.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do 

COFECON em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela 

CONTRATANTE; 

11.6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando do fornecimento da 

solução e da prestação dos serviços à CONTRATANTE; 

11.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, 

outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que 

lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado; 

11.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

11.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

quando do fornecimento da solução e da prestação dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 

11.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao 

fornecimento da solução e à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou contingência; 

11.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

processo licitatório; 

11.12. Executar o fornecimento dos produtos e a prestação dos serviços dentro das especificações 

exigidas e constantes da proposta de preços apresentada; 

11.13. Responder por todos os vícios e defeitos da solução, durante o período de 12 (doze) meses 

contados a partir do aceite final dos materiais/equipamentos e dos serviços de instalação. 

11.14. Oferecer suporte técnico, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, disponibilizando, a partir da 

assinatura do contrato, números de telefone, endereços de correio eletrônico, bem como área em sítio da 
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Web para viabilizar a abertura dos chamados, em conformidade com as descrições deste termo de 

referência; 

11.15. Registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - do CREA – Conselho Regional de 

Engenharia Arquitetura e Agronomia – com jurisdição no Estado do Distrito Federal, antes do início da 

execução contratual; 

11.16. Entregar todo o serviço devidamente executado para o pleno funcionamento da solução; 

11.17. Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha 

de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias contados da data da assinatura do contrato, de 

maneira a não prejudicar a execução dos objetos ora contratados; 

11.18. Participar de reuniões solicitadas pela CONTRATANTE, inclusive a reunião inicial; 

11.19. Apresentar o projeto de implementação da solução de telefonia no início da execução contratual; 

11.20. A responsabilidade técnica pela adequada instalação dos bens contratados cabe exclusivamente à 

CONTRATADA, que se obriga a obedecer e respeitar rigorosamente as normas técnicas brasileiras (ABNT) 

pertinentes e as recomendações dos fabricantes dos equipamentos, respondendo por quaisquer danos 

resultantes do seu descumprimento. 

12  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 
 
12.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições desse processo licitatório. 
 
12.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor. 
 
12.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
 
12.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas no material fornecido, para imediata 
substituição. 
 
12.5. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
12.6.  Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, através da indicação de um servidor do 
COFECON, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 
 

 
12.6.1. São atribuições do Fiscal nomeado pelo COFECON: 
 

a) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações 
assumidas no contrato e na sua proposta de preços; 
 

b) manter contato com o preposto da empresa contratada, visando assegurar a prestação 
eficiente dos serviços contratados; 

 
c) assegurar-se de que os preços contratados estão de acordo com os praticados no 

mercado pela empresa contratada, de forma a garantir que continuem sendo os mais 
vantajosos para a Administração; 
 

d) solicitar à empresa contratada, sempre que necessário, a comprovação do valor dos 
preços praticados na data da emissão das faturas; 
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e) emitir atos opinativos sobre os atos relativos à execução do contrato, quanto ao 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, às exigências das condições 
estabelecidas no Edital convocatório, no contrato e na sua proposta de preços; quanto à 
aplicação de sanções e demais atos necessários. 
 

12.7. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes. 
 
12.8. Emitir, por intermédio da Superintendência do COFECON, pareceres sobre os atos relativos à 
execução do contrato a ser firmado entre as partes, em especial, quanto ao acompanhamento, fiscalização 
da prestação de serviços, aplicação de sanções, alterações e repactuações contratuais. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes do presente certame correrão à conta do Orçamento Geral do COFECON, 

através da dotação orçamentária, conta: 4.1.20.02 (Máquinas, Motores e Aparelhos). 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pelo COFECON até o 10º (dez) dias úteis a contar da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da comprovação de recolhimento dos encargos sociais, e dos 
demonstrativos, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, de acordo com as condições estabelecidas 
neste Termo de Referencia e Edital e após consulta online ao SICAF. 

15.   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 As penalidades a que fica sujeito o licitante vencedor pela recusa em assinar o contrato, sua 
inexecução ou inadimplemento das obrigações assumidas, dentre outras, estão previstas no art. 7º da Lei 
10.520/02 e, subsidiariamente, nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93 e constam do Edital normativo. 
 
 
 15.1.1. Das Sanções Aplicáveis: 
 
 

a) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estipulado: 
 

I - advertência; 

II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor total da 
contratação, sob título de Multa Compensatória; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de um ano; 

b) Pela inexecução total ou parcial dos objetos contratados: 
 

I - advertência; 

II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor do pedido; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 

16. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO 

16.1. Os objetos a serem contratados enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que 
tratam a Lei nº. 10.520/02 e o Decreto nº. 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características 
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gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da 
modalidade Pregão Eletrônico. 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

 
17.1. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos deste Termo de Referência 
execução consistirão na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito fornecimento do (s) material (s)/equipamento(s), devendo ser 
exercido por um representante da Administração, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da 
Lei nº 8.666/1993. 

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

18.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) se responsabilizará(ao) pela qualidade dos materiais/equipamentos 
fornecidos, assim como pela adequação dos mesmos às exigências do instrumento convocatório. 

18.2. A proposta escrita e os documentos para classificação e habilitação do vencedor dos itens deverão ser 
encaminhados pelo próprio licitante através do fax nº (61) 3208-1800 ou, preferencialmente, pelo e-mail 

licitacao@cofecon.org.br no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  

18.3. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação da empresa 
vencedora, e ainda o enquadramento nas sanções do art. 7.º, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. 

18.4. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá ser o Foro do 
Distrito Federal, Seção Judiciária da cidade de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

Brasília/DF, 11 de agosto de 2016. 

ANA CLAUDIA RAMOS PINTO 

PST – Assistente Administrativo 

FÁBIO RONAN MIRANDA ALVES 

PAE – Advogado 

FERNANDO ATHAIDE NOBREGA FILHO 

Assessor II de TI 

ALEXANDRE CAFÉ RODRIGUES 

Assessor III de TI 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2016 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

(em papel personalizado da empresa) 

 

Brasília, xx de xxxxx de 2016. 

 

Ao Senhor 

João Henrique Vieira Costa 

Pregoeiro do 

Conselho Federal de Economia 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta comercial para o fornecimento dos equipamentos objetos 
do Pregão Eletrônico para Registro de preços nº 03/2016, promovido por essa Autarquia, conforme abaixo: 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada fornecimento de uma Central Privada de Comutação 
Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação com as configurações e características 
necessárias e os serviços de manutenção conforme termo de referência. 
 

Item Especificação Técnica Valor Unitário  Valor Total 

1 
Fornecimento, Instalação configuração e manutenção 

de uma Central Privada de Comutação Telefônica 

(CPTC), tipo PABX conforme termo de referência. 
R$ 

 
R$ 

3 Aparelho Telefônico IP R$ R$ 

Valor Total =>  

Local de entrega e instalação: Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, sala 1201 | CEP: 70318-900 - 
Brasília/DF.  

 
VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 

PROPONENTE: 
 
NOME: _______________________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________________ 
CNPJ Nº: _____________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________________________________ 
TELEFONES: __________________________________________________________________________ 
E-MAIL: _______________________________________________________________________________ 
 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

RG/CPF:  
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ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 03/2016 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 

 

 
 
 

(Nome da Empresa ), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

__________________, estabelecida                             (                             Endereço Completo  

_______________________________),                                 declara, sob as penas da Lei, que não utiliza 

mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, 

perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra, direta ou indireta, de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93. 

 
 
(Cidade/Estado), _____ de _____________________ de 2016. 
 
 
 
 
(Assinatura) 
__________________________________ 

(Nome e identidade do declarante) 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 03/2016 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

A empresa (                             Nome da Empresa _______________________________),  pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, estabelecida              (                        

Endereço Completo  ________________),                                 por intermédio do seu representante legal 

o(a) Sr.(a) __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº_______________ e do 

CPF nº __________________, declara, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência 

ou Concordata, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

 
(Cidade/Estado), ____ de ____________________ de 2016. 

 
 
 
 

(Assinatura) 
__________________________________ 

(Nome e identidade do declarante) 
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2016 

VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2016 

 

 Aos xxxxx dia do mês xxxxx do ano de dois mil e dezesseis, no Conselho Federal de Economia – 

COFECON, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, Sala 1201, Edifício Palácio do 

Comércio, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.318-900, inscrito no CNPJ n° 33.758.053/0001-25, neste ato 

representado pelo seu Presidente Senhor Júlio Flávio Gameiro Miragaya, portador da carteira de 

identidade n.º 37827375 SSP/RJ, inscrito no CPF nº 411.815.737-34, e a empresa xxxxxxxxxxxxxxx inscrita 

no CNPJ nº xxxxxxxxxxx, doravante denominada ADJUDICATÁRIO, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

representada neste ato pelos Senhores xxxxxxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n° 

xxxxxxxxxxx, inscrito no CPF n° xxxxxxxxxxxxxx, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013, 

Decreto nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente, no que couber, pela Lei nº 

8.666/1993 e suas alterações, bem como as demais normas legais aplicáveis em face da classificação da 

proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços – SRP nº 03/2016, homologado em 

xx.xx.2016, no Processo Administrativo nº 17.535/2016, RESOLVEM, por meio desta ATA, registrar o 

preço para o fornecimento do Lote I, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, 

obedecendo as condições descritas no edital correspondente, seus Anexos e conforme a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada, na modalidade Registro de Preço, com instalação de 
equipamento de sistema de telefonia para atender as necessidades de comunicação do COFECON. O 
sistema deverá ser composto de: Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) do Tipo PABX Digital e 
IP, Controlado por Programa Armazenado (CPA-T), Equipamentos de Alimentação Elétrica, Tarifação, 
Bilhetagem, Gerenciamento; Equipamentos Periféricos; “Software” e Acessórios; Documentação Técnica, 
Catálogos, Testes e Treinamento; Aparelhos Telefônicos Digitais e IP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA 

 
2.1 A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 meses, contada a partir de sua assinatura.  
 
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o COFECON não será obrigado a firmar as 
contratações que dela poderão advir, facultandoselhe a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de 
condições.  

 
2.3 Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  

 
2.4 A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no decreto 7.892/2013. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública 
Federal, desde que autorizados pelo COFECON. 
 
3.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) à presente Ata de Registro de Preços é especificado 

conforme consta planilha anexa à presente ARP.  
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3.3 Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 
constantes do Edital referente a mesma.  
 
3.4 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) 
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram. 

 

CLAUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
4.1. As propostas serão classificadas de acordo com o menor valor do lote, o qual terá preferência na 
contratação, desde que nos itens constem preços compatíveis com os preços praticados em mercado, em 
obediência aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade, facultada a negociação por intermédio do 
Pregoeiro e do Licitante Vencedor. 

 

CLAUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
5.1 Em cada fornecimento, o prazo de entrega do objeto desta licitação será de conforme o item 6.7 do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital, Pregão Eletrônico n° 03/2016 (SRP).  
 
5.2 Conforme Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico que originou esta Ata, os quantitativos 
serão os informados na Autorização de Fornecimento. 
 
5.3 Os produtos serão sempre entregues na sede do COFECON.  

 

CLAUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será creditado em favor do licitante vencedor, por meio de boleto bancário ou ordem de 
pagamento a qualquer entidade bancária indicada na proposta, em uma única parcela, no prazo de até 10 
(dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo servidor 
designado para o recebimento do objeto do presente Pregão. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA 

 
7.1 O objeto deste Pregão será entregue na Coordenação de Gestão do COFECON, situado no SCS, 
Quadra 02 Bloco “B”, Edifício Palácio do Comércio, Sala 1201, em Brasília/DF, telefone (61) 3208-1800. 
 
7.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo 
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.  

 

CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 
8.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será 
descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 
 
8.2 A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão nº 03/2016. 

 

CLAUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
9.1 Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em 
atendimento ao §1º, art. 28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer 
reajustamento de preços.  
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9.2 Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão de reajuste em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
 

CLAUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
10. Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o 
disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
11.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

 
I – Pela Administração, quando: 
 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
 

b) a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua 
justificativa; 
 

c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços; 
 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
 

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntandose o 
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços; 
 

h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se  cancelado o preço registrado 
após a publicação. 

 
II – Pelas detentoras, quando: 
 

a) mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências 
desta Ata de Registro de Preços; 
 

b) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 

FORNECIMENTO 

 
12.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pela 
Gestão do COFECON.  
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12.2 Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o COFECON poderá ou não contratar o objeto 
deste pregão. 
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

 

13.1 Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados para o lote) e as declarações de concordância 

das empresas vencedoras. 
 
13.2 Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 03/2016 e às 
propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I. 
 
13.3 As questões decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
13.4 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 
8.666/93 e demais normas aplicáveis. 

 

 

Brasília, ______ de _____________ 2016. 

 

 

 

JÚLIO FLÁVIO GAMEIRO MIRAGAYA 

Presidente do COFECON 

CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Sócio 

CONTRATADA 

Testemunha 1: 

___________________________________ 

 

Nome: 

 

CPF: 

Testemunha 2: 

__________________________________ 

 

Nome: 

 

CPF: 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA NATUREZA DOS SERVIÇOS 
 

 

 

Ao 

Conselho Federal de Economia -  COFECON 

 

  

A __________________________________________________ (nome da 

empresa), ______________________________ (CNPJ), localizada 

_____________________________________________________ (endereço completo), 

representada por ______________________________________________ (nome do 

representante), declara, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº3/2016, que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, que foi 

possibilitada a visita ao local de execução dos serviços, assumindo total responsabilidade por 

esse fato, e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras com o COFECON. 

 

 

Brasília - DF, ___ de _____________de 2016. 

__________________________________ 

Empresa 


