
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 
Autarquia Federal Lei n° 5.905/73 

CONTRATO COREN-RS N° 021/2012 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 41 
LINHAS DE TELEFONE MÓVEL E 30 CH1PS 
DE CONECTIVIDADE MÓVEL À INTERNET 
COM MODEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 
DO RIO GRANDE DO SUL — COREN/RS E O 
CONSORCIO 	CONSTITUIDO 	PELAS 
EMPRESAS CLARO SIA E AMERICEL S/A, 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM RIO GRANDE DO SUL — COREN-RS, 
entidade fiscalizaclora do exercício profissional ex vi da Lei n°. 5.905, de 12 de julho de 
1973, com sede na Av Plínio Brasil Milano, 1116- Higienópolis- Porto Alegre-RS, 
CEP: 90520-002, CNPJ n° 87.088.670/0001-90, representado, neste ato, por seu 
Presidente Dr, RICARDO ROBERSON RIVERO, brasileiro, enfermeiro, portador da 
carteira COREN/RS n'. 137.638, doravante denominado CONTRATANTE e a Razão 
CONSÓRCIO Constituído pelas empresas CLARO S/A e AMERICEL S/A, 
denominada CONTRATADA, abaixo qualificadas: 

r2 -azão Social: CLARO S/A — Autorizatária do Serviço Móvel Pessoal — SMP, Presta os 
, serviços nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santos, Rio 
Grande do Sul, Santa Cantarina, Paraná, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, 

1 Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima, 

[

Amapá e fatura serviços para a sua área de prestação. 

Endereço: Rua da Flórida, n° 1.970 

Endereço: SCN Qd. 03 Bloco "A", Ed. Estação Telefônica Centro Norte — Asa Norte 

Cidade: Brasília 	 1UF:DF  10EP:  70.712-910 

CNPJ: 01.685.903/001-76 	Telefone:  (61) 3035-6937 	FAX:  (61)3035-6707 

I Representante do Consórcio Claro/Americel : ALEXANDRE DE MELLO SILVA 

I 	
Cidade: Monções 	 UF: SP CEP: 04.565-907 

CNPJ: 40.432.544/0001-47 	Telefone: (11)  3579-6705 	I FAX: (11) 3579-6705 

Razão Social: AMERICEL S/A — Autorizatária do Serviço Móvel Pessoal SMP, Presta 
os serviços nos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

!Rondônia, Acre e Distrito Federal e fatura serviços para a sua área de prestação 
1 

SEDE: PORTO ALEGRE - AV. PL:NIO BRASIL MILANCt 1155- CEP 8020-002 FONFJPAX (51) 3378 5500 - www.ponalcoren-r3.909.15t - CAXIAS DO SUL • RUA 
Pit-WEIRO MACHADO, 2659 • SALA 502 -CEP 95020-172 - FONE (54) 3214 4711 - FAX 32204420- PASSO FUNDO- RUA MORON, 1324- SALA 703- CEP 99010-031 --
FONE (54) 3317-2280 - FAX 3312.6777 PELOTAS - RUA BARÃO DE SANTA TECLA, 583. SAIA 705 • CEP 98010-140 - FONE (53)3272.2189- FAX 32722026 - SANTA 
CRUZ DO SUL RUA 26 DE SETEMBRO, 221 - SALA 504 - CEP 95810.533 FONE (51) 37152011 - FAX 3715.2010 - SANTA MARIA - RUA DR, ALRERTO PASOUALINI, 
N. 35 - SALA.  1G1 • CEP 97015-(110 - FONE 455- 32225511 • FAX 32252110 • SANTA ROSA • RUA MINAS GERAIS. 55 - SALA 504 - CEP 98900-000 -- FONE 155V 
3512 3620 - FAX 3512.6571 - URUGUAIANA - RUA 15 DE NOVEMBRO. 1428- SALA 29- COMERCIAL SAN SE GASTIAN - CEP 97500-070.- FONE/FAX (55) 3411.9354,  
CAPÃO DA CANOA - AV, FLÁVIO ROIANDVVSKI, 543 - SALAS 1 et 2- CEP 95555-009 - FONFJFAX (61) 3025-1113. 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 
Autarquia Federal - Lei ri° 5.905/73 

Diretor NadonalNendas 
Corporativas RG:M -3.642.540 SSP/MG CPF: 743.791.866-87 

Representante do Consórcio Claro/Americel MATHEUS PEREIRA 

Diretor Nacional Vendas 
Consumo/Operações 1RG:M -3.294.873 SSP/MG CPF: 459117.066-91 

Ambas as empresas CONTRATADAS, representadas pelos Procuradores 
ALEXANDRE DE MELLO SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

portador da Carteira Profissional n° 18.890-CRNMG, inscrito no CPF n° 689.098.886- 

87 e MATHEUS PEREIRA, brasileiro e português, solteiro, maior, advogado inscrito na 
OAB/SP n° 312.150 e OAB/MG n° 73.139 e no CPF n° 979.116.746-04, conforme 

Procuração Pública do 27° Cartório Tabelião de Notas da capital de São Paulo - Livro 
1967, fls. 229, resolvem celebrar o presente contrato, realizado mediante adesão a Ata 
de Registros de Preços n* 12/2011, oriunda do Pregão Eletrônico 033/2011, decorrente 
Processo Administrativo COREN-RS n°. 065/2012, observadas as especificações 
constantes do Projeto Básico, regido pela Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, e 
legislação pertinente, bem como pelas normas e condições abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telefonia 

Móvel (Serviço Móvel Pessoal SMP), para comunicação de voz e dados, via rede 

móvel disponível nacionalmente com tecnologia digital, a fim de atender à demanda do 

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul em todas as Unidades da 
Federação, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Edital. 

Proposta e Quadro abaixo. 

I 	
Objeto QTD Valor unitário Valor Total 

01 Telefonia - Convencional / Celular/Acesso Tipo I 
Contratação de serviço de telefonia móvel tipo 
SMP 	com 	fornecimento 	de 	aparelhos 
telefônicos e simcards. 

02 R$ 1.058,40 	1 R$ 2.116,80 

02 Telefonia - Convencional / Celular/Acesso tipo 
II Contrataçâo de serviço de telefonia móvel tipo 
SMP 	com 	fornecimento 	de 	aparelhos 
telefônicos e simcards. 

39 R$ 218,40 R$ 8.517,60 

SEDE: PORTO ALEGRE - AV, PLIN10 BRASIL MT O. 1155 CE> 32520-002 - FONE/FAX 1511 33713.5500 - www,panalcoren-ra,gav,ty CAXIAS DO SUL RuA 

PENNESRO MACCIACX). 261/9  • SALA 6e2 • CEP 5500-1 2. - FONE (54) 3214,4711 • FAX 3229.4420 - PASSO FUNDO - RUA MORON: 1324 - SAIA 703 CEP 990t0-031 - 

FONE (54) 33372080- FAX 3312 07 17. 	- 
PELOTAS - RUA SARA° DE SANTA TECLA, 5E3 SALA 705 - CEP 96010.140- FONE (53) 3272.21139 - FAX 3272.2226 - SANTA 

CRUZ DO SUL • RUA 28 
DE SETEMBRO, 221 - SALA 504 • CEP 96610-530 -FONE (51) 3715,2011 - FAX 3715.2013 SANTA MARIA - RUA OR. ALBERTO PASOUALINI 

N°  35 - SALA 101 • CE:P..97015-010 - FONE (55) 3222,5511 • FAX 32252115- SANTA ROSA - RUA MINAS GERAIS, 55 - SALA 604- CEP 98300-000 - FONE (551 
35123530 - FAx 3512.657t- URUGUAIANA.- RUA 15 CE NOvEmsRo, 1426- SALA 20 - COMERCIAL SAN SE BASTIAN - CEP 97500-970 - FONE/FAX 155) 34111.9359/ 

CAPÃO DA CANOA - AV. FLAVIO BOIANOWSKI, 883 - SALAS 1 e 2- CEP 95555-000 - FONE/FAX (61) 36251171. 
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Objelo QTD Valor unitário 1 	Valor Total 
03 Telefonia - Convencionai / Celular/Acesso tipo 

III Contratação de serviço de telefonia móvel 
tipo 	SMP com fornecimento de aparelhos 
telefônicos e simcards. 

0 R$ 0,00 R$ 0,00 

04 Telefonia - Convencional / Celular/Acesso tipo 
1V Contratação de serviço de telefonia móvel 
tipo SMP com 	fornecimento de aparelhos 
telefónicos e simcards. 

o R$ 0,00 R$ 0,00 

05 Telefonia - Convencional / Celular/Contratação 
de serviço de telefonia móvel tipo SMP com 
fornecimento 	de 	aparelhos 	telefónicos 	e 
simcards. Serviços compartilhados, conforme 
especificações do Termo de Referência. 

0 R$ 0,00 R$ 0.00 

06 Telefonia - Convencional / Celular/Acessos tipo 
V: Contratação de serviço de conectividade 
móvel a internei com fornecimento de modem 
de acesso. 

30 R$ 1.151,04 R$ 34.531,20 

-------------- 	- 
TOTAL R$ 45.165,60 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A lavratura do presente contrato decorre do Edital de Pregão Eletrônico n.° 

033/2011 e seu Termo de Referência, ao qual se encontra vinculado, sem necessidade 
de transcrição, regidos pela Lei n.° 10.520, bem como Decretos n.° 3.555/2002, n.° 
5.450/2005 e Decreto n2  3.931, de 19 de setembro de 2001, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e PAD N° 065/2012. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO AMPARO LEGAL E DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3,1 As partes deste instrumento contratual ficam responsáveis e obrigadas a 
observarem as seguintes condições: 

3.1.1 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Obrigações da Contratante: 

SEDE: PORTO ALEGRE -Ali, PL11.60 BRASIL MILANO, 1155 •- CEP 905204202 - PoNE/PAx (51) 33785503 - vo.vw,portalooren-r54ov.tx - CAXIAS DO SUL • RIJA 
PINHEIRO MACHADO:2659 - SALA 502 -CEP 95020-172 - FONE (54) 3214.4711 - FAX 3220.4420 • PASSO FUNDO -RUA ?AGRON., 1324. SALA 703 • CEP 99010-0.31 - 
FONE (54) 33172280 FAX 3312.5777 PELOTAS - RUA BARÃO CE SANTA TECLA. 883. SALA 705 • CEP 95010.140 - FONE (53)32722159 • FAX 32722026 - SANTA 
CRUZ DO SUL • RUA 28 05 SETEMBRO, 221 - SALA 504 -CEP 96810-530 - FONE (51) 3715.2011 - FAX 3715.2013 -SANTA MARIA - RUA CR. ALBERTO PASOUALINI 
(44  35 SALA 101 • CEP 97010010- FONE (65) 3222.6511 - FAX 3225 2110 - SANTA ROSA - RUA MINAS GERAIS, 55- SAIA 604 - CEP 96900-000 - FONE (65) 
3512.3630 -FAX 3512 6571 • URUGUAIANA • RUA 15 DE NOVEMBRO, 1426- SALA 20- COMERCIAL SAN SE BASTIR:4 -CEP 07500-070 - FONE/FAX (55) 341) 9350. 
CAPÃO DA CANOA -AV. FLAVSO BOLANOWSKI, 683 SALAS 1 e 2- CEP 95555-000 - FONEIFAX (51)36264173, 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 
Autarquia Federal — Lei n° 5.905/73 

3.1.1.1 	Designar um fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato/carta-contrato e atestar as faturas, conforme previsto no artigo 67 da Lei 
8.666/93; 
3.1.1.2 	Receber os materiais, fazer a conferência e, quando atenderem ao objeto 

licitado, aprová-los; 
3.1.1.3 	Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura mensais da(s) 
empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório dentro dos prazos e condições 
pactuados; 
3.1.1.4 	Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa 

desempenhar seus serviços dentro das condições estabelecidas; 

3.1.1.5 	Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada; 

Recusar Notas Fiscais ou Faturas que estejam em desacordo com as 
exigências editalicias, informando à CONTRATADA e sobrestando o pagamento até a 
regularização da condição; 
3.1.1.7 	Indicar Gestor de Contrato; 

Receber, zelar e guardar os aparelhos de telefones móveis recebidos em 
comodato da CONTRATADA, inclusive seus acessórios, observando ainda os 

seguintes: 
3.1.1.8.1 	Devolver, ao término da vigência do contrato, nas condições em que se 

encontrarem, os aparelhos cedidos pela CONTRATADA, não sendo os mesmos, objeto 

de quaisquer retenções ou pagamentos; 
3.1.1.9 	Assegurar o acesso do pessoal autorizado pela CONTRATADA, 
devidamente identificados, aos locais onde devam efetuar a entrega dos materiais, 

41110 	
tomando todas as providências necessárias; 

	

3.1.1.10 	Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor das 

tarifas vigentes na data da emissão das contas telefônicas; 

	

3.1.1.11 	Fica a critério da CONTRATANTE a disponibilização de espaço em suas 
torres eiou infraestruturas para ampliação da área de cobertura da operadora, desde 
que haja disponibilidade técnica, enquanto o contrato estiver vigente; 

	

3.1.1.12 	Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, 
cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa do CONTRATANTE. O valor a ser 
ressarcido será calculado através de pesquisa de preço á época do ocorrido, devend 
ser igual ou inferior ao preço recomendado ou ofertado, pelo fabricante ou pelá. 
CONTRATADA no mercado de varejo, na modalidade pós-paga. 

SEDE: PORTO ALEGRE - AV PUNI° BRASIL MILANO. 1155 - CEP 90520.002 - PONEJFÁX i.51) 3375.5500  - www.(13%1Àren4s,sp3v.0:' - CAXIAS DO SUL - RUA 

PINHEIRO MACHADO, 2669 SALA EM • CER 95023-172- PONE, (54) 3214.4711 - FAX 3220 4422 - PASSO FUNDO • RUA MORON. 1324 .SALA 703 -CEP 90010-031 - 

FONE !,541 2317  240 - FAX 33126777- PELOTAS - RUA BARÃO CE SANTA TECLA. 5E3 - SALA 705 -CEP 96010-140- FONE (5313272.2189 - FAX 3272 2029 SANTA 
CRUZ bci SUL - RUA 2900 SETEMBRO, 221 -SALA 504- CEP 95810-530 -FONE (51) 3715 2011 - FAX 3715 2013 - SANTA MARIA • RUA DR ALBERTO PASCUAUNI 

N' OS- 
SALA 101 - CEP 97015E10 - FONE (55) 3222 5611 - FAX 3725.2110. SANTA ROSA - RUA MINAS GERAIS. 55- SALA 604 - CO? 98960-002-' FONE 

3517 3632 - FAX 3512 6571 URUGUAIANA - RUA 15 DE NOVEMBRO. 1426 - SALA 23 -COMERCIAL SAN SEBASTIAN - CEP 9 7503-970 - FONEiFAX (55) 3411.0300. 
CAPÃO DA CANOA - AV. FLÁV10 BOIANOWSKI. 683 - SALAS 1 c 2 - CO? 86555-000 - FONEiFAX )51) 3975-1113. 
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3.1.2 PARÁGRAFO SEGUNDO - Obrigações da Contratada 

	

3.1.2.1 	Executar o objeto em perfeitas condições, conforme proposta 
apresentada e exigências contidas no Edital e anexos; 

	

3.1.2.2 	Fornecer atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana, através de chamada telefônica gratuita, para a solicitação de serviços e/ ou 
reparos, salvo nos casos de interrupções programadas e devidamente autorizadas pela 

CONTRATANTE; 
Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias úteis, qualquer alteração do número telefônico a do item anterior, bem 
como, eventual alteração do endereço eletrônico da página da CONTRATADA na 

internet. 

	

3.1.2.4 	Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo representante da CONTRATANTE em até 02 (dois) dias úteis, por 
intermédio do preposto e os fornecer de forma gratuita independentemente do meio 

utilizado para realizar a solicitação (telefone, página na internet, etc); 

3.1.2.5 	Oferecer garantia de 24 (vinte e quatro) meses para os aparelhos 
fornecidos, a contar do recebimento definitivo do mesmo pelo COREN-RS. A garantia 
do objeto independe da vigência do contrato/carta-contrato; 

3.1.2.5.1 	Caso a garantia do fabricante não contemple a totalidade dos 24 meses a 
empresa deverá comprometer-se a substituir aparelhos que vierem a apresentar 
defeitos no interstício do fim da garantia da fabricante e o término do contrato; 

3.1.2.6 	Caso algum aparelho apresente defeitos que necessitem de manutenção 

40 	
onde o mesmo tenha de ficar retido na assistência técnica a CONTRATADA deverá 
fornecer equipamento, de características iguais ou superiores, para substituição do 
aparelho defeituoso. Tal substituição deverá se dar no prazo de até 4 dias após 

comunicação da CONTRATANTE; 

3.1.2.7 	
Arcar com despesas decorrentes de qualquer Infração, seja qual for, 

desde que praticada por seus funcionários durante a execução dos serviços ainda que 

no recinto do CONTRATANTE; 
3.1.2.8 	

Atender prontamente qualquer exigência do representante do 

CONTRATANTE inerente ao objeto do contrato/carta-contrato; 

3.1.2.9 	
Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de, 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

SEDE: PORTO ALEGRE 
- AV. PLICA° BRASIL MILANO, 1155.. CEP 99520002 - FONE/F/0( ;51) 3378.5500 . wv.N.J.port818018n-rs gov.br  

CAXIAS DO SUL - RUA 

PIM-CAD MACHADO, 2659 • SAI,A 602 - CEP 95020-172. FONE (54) 3214,4711 • FAX 3220.4420 - PASSO FUNDO - RUA MORON, 1324 - SALA 703- CEP 99010-031 - 

FONE (541 1317 7280- FAX 33126717- PELOTAS - 
RUA BARÃO DE SANTA TECLA. 583 - SALA 765 -CEP 96010-140 - FONE 153) 32722189 • FAX 3272,2026 

CRUZ DO SUL • 
RUA 28D5 SETEMBRO. 221 SALA 50-4 - CEP 98810-570 - FONE (51)3715.20'11 -FAX 3715.2013 

SANTA MARIA RUA CR. ALBERTO PASQUALI.NT.-

CJ' 35 - SALA ",31 - CEP 97015-01D - FONE (55) 3222.5611 - FAX 32252110 - SANTA ROSA • RUA MINAS GERAIS, 55 - SALA 60.4 •• CEP 99900-000 - FONE/(55) 

75122530 - FAX 3512.8571 URUGUAIANA - 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1426 - SALA 20 - COMERCIAL SAN SEBASTIAN - CEP 97500-970 - FONE/FAX (55) 341 VP:35?.... 

CAPÃO 06 CANOA - AV. FLAVIO DOIANOVVSKL 583 - SALAS 1 e 2 -CEP 955564100 - FONE/FAX (5)) 3528.1173. 
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3.1.2.10 	Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante, inclusive o 
transporte; 

	

3.1.2.11 	Nomear e manter preposto durante toda a execução do contrato/carta- 
contrato, com poderes para intermediar assuntos relativos ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais; 

	

3.1.2.12 	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 no desempenho dos serviços ou em 
conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE; 

	

3.1.2.13 	Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, 
41111 

	

	zelando sempre pelo seu bom desempenho, realizando os serviços ou entregando o 
objeto em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, 
observando os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos, conforme 
prévia vistoria dos produtos a serem adquiridos, de modo a não alegar 
desconhecimento; 
3.1.2.14 	Não transferir a outrem a execução do objeto do contrato/carta-contrato, 

no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
3.1.2.15 	Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciárlos, fiscais e 

comerciais, existentes ao tempo da contratação ou por vir, resultantes da execução do 
contrato/carta-contrato, salvo os fatos previstos pela teoria da imprevisão aludidos na 
legislação e doutrina administrativa; 
3.1.2.16 	Garantir provimento do serviço nos municípios onde estão localizadas as 

sedes administrativas do CONTRATANTE, constantes do ANEXO IV do Termo de 
Referência do edital ao qual se adere pela ata de registro de preços; 
3.1.2.17 	Habilitar os acessos de acordo com plano de registro por código de área a 

ser informado pela CONTRATANTE; 
3.1.2.18 	Fornecer no ato da habilitação para a licitação descritivo nacional de sua 

área de cobertura; 
3.1.2.19 	A CONTRATADA deverá possuir concessão ou autorização para prestar o 

respectivo serviço, outorgado pelo poder concedente nos termos da legislação em 
vigor, além de: 
3.1.2.20 	Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, durante todo o período do Contrato; 
3.1.2.21 	Dispor de sistemas de supervisão para atuar preventivamente na 

detecção de defeitos; 

SEDE: PORTO ALEGRE - AV. PLINIO BRASIL MILANO, 1155 - CEP 90520-002 - FONEIFAX (51) 3378.5500- ~Av par1alcorw44.420v bt - CAXIAS DO SUL - RUA 
PINHEIRO MACHADO. 2659 - SALA 602 - CEP 95320-172 -FONE (54) 3214,4711 - FAX 3220.4420 -PASSO FUNDO - RUA MORON. 1324 -SALA 703 -CEP 991310-031 - 
FONE (54) 32122260 - FAX 3312.6777 • PELOTAS - RUA BARÃO DE SANTA TECLA. 583 - SALA 705 -CEP 9E010-140 - FONE (53)3272_2189 • FAX 3272.2026 - SANTA 
CRUZ DO SUL RUA28 DE SETEMBRO. 221 - SALA 504 -CEP 96810-520- FONE (51)37152011 • FAX 37152013 • SANTA MARIA - RUA DR. ALBERTO PASQUALi 
N. 35 - SALA ir • CEP 67015-010 - FONE (55) 3222.6811 - FAX 32252110 • SANTA ROSA • RUA MINAS GERAIS, 55 - SALA 504- CEP 98900-COO- FONE ) 
3512.3530 - FAX 3512.5571 - URUGUAIANA • RUA 15 DE NOVEMBRO, 1426- SALA 20- COMERC(AL SAN SE BASTIAN - CEP 97500-970 - FONE/FAX (55) 3411.9350. 
CAPA() DA CANOA - AV. FLAVio 00/ANow5Ri, 583 - SALAS 1 2- CEP 95555408 - FONE/FAX (51)36254173. 
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3.1.2.22 	Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato 
extraordinário ou anormal que afete execução do objeto contratado, para adoção das 
medidas cabíveis; 

	

3.1.2.23 	A contratada deverá atender as solicitações de reparos aos serviços de 
telefonia de acordo com os prazos estipulados pelas resoluções da ANATEL 426/2005 e 477/2007; 

	

3.1.2.24 	Executar os serviços em estrita observância das especificações técnicas e 
dos detalhamentos constante(s) do objeto do Termo de Referência; 

	

3.1.2.25 	Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a 
responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço; 
3.1.2.26 	A CONTRATADA deve responder diretamente por quaisquer perdas, 

danos ou prejuízos que vier a causar ao COREN-RS ou a terceiros, decorrentes de sua 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução deste Contrato, independentemente 
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
3.1.2.27 	Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da 
Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, 
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, sendo certo que os empregados da 
CONTRATADA não terão vínculo empregaticio com o COREN-RS; 
3.1.2.28 	A inalimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

trabalhistas, sociais, previdendários, fiscais e comerciais, não transfere ao COREN-RS 
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato; 
3.1.2.29 	Responder por todos e quaisquer ônus suportados pelo COREN-RS. 

decorrente de eventual condenação trabalhista proposta por seus empregados, 
autorizando, desde já, a retenção dos valores correspondentes aos créditos existentes 
deste Contrato e de outros porventura existentes entre as partes e, inclusive da 
garantia contratual; 
3.1.2.30 	Reparar ou corrigir, às suas expensas, os serviços em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 
3.12.31 	Identificar seus funcionários com crachás da empresa e repassar para o 

preposto da mesma os horários em que estes efetuarão eventuais serviços no COREN-
RS; 
3.1.2.32 	As tentativas de originar chamadas, em cada período de maior.. 

movimento, que não resultem em comunicação com o assinante chamado, por motivo 
de congestionamento de rede, não deverão exceder a 4% dos casos. Caso a Anatel, 
ou outros órgãos responsáveis pela regulamentação das telecomunicações, definam 
regra(s) mais rigorosas, estas deverão ser incorporadas como parte da contratação: 
SEDE: PORTO ALEGRE - AV.. PliNtO BRASIL M(LANO. 1155 - CEP 93523-002 - FONE/FAX (51) 3378.5500 - %gene Dartakcoren4s.gever - CAXIAS 00 SUL - RUA 
PINHEIRO MACHADO. 2659. SALA 602 CEP 95020-172 FONE (54) 3214,4711 - FAX 3220.8420 - PASSO FUNDO- RUA MORON, 1324 SALA 703 cEp 99012.031 - 
FONE ($4) 3317.2280 - FAX 33125777- PELOTAS • RUA .E1ARAO DE SANTA TECLA.583 • SAIA 705 - CEP 96018142 - FONE (53) 3272.216G - FAX 3272.2326 - SAN 
CRUZ DO SUL - RUA 28 DE SETEMBRO, 221 -.SAIA 5C4 - CEP 95810-532 -FONE (51137152011 -FM 371$2013 - SANTA MAMA - RUA DR...ALBERTO PASOU 
N.35- SALA 121 • CEP 97015-010 - FONE (55) 32226E11 - FAX 3225.2110 • SANTA ROSA - RUA MINAS GERAIS, 55 SAIA 504 - CEP 98930-020 - FONE (55) 
3512.3533 • FAX 3512,6571 - URUGUAIANA - RUA 15 DE NOVEMBRO. 1426 - SALA 20 -COMERCIAL SAN SEBASTIAN - CEP 97500-970 - TONE/FAX (55) 3411 93511 
CAPÃO DA CANOA - AV. FLAVIO.  BOtANOWSKI, 853 - SALAS 1 e 2 -CEP 95355-0110 - FONE/FAX 01)3625-1173. 
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3.1.2.33 	Permitir que o serviço de aroaming" nacional ocorra de forma automática, 
sem a necessidade de habilitação de outro equipamento ou a intervenção do usuário, 
em todo o território nacional; 

	

3.1.2.34 	Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento 
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da Agência Nacional de 
Telecomunicações — ANATEL; 

	

3.1.2.35 	Implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços de 
modo a obter uma operação correta e eficaz; 

	

3.1.2.36 	Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis celulares. O 
bloqueio dos terminais somente poderá ser executado por solicitação de representante 
credenciado pelo CONTRATANTE; 

	

3.1.2.37 	Fornecer mensalmente a CONTRATANTE faturas em formato eletrônico 
com detalhamento individual de cada linha, contendo todas as despesas realizadas, 
bem como os demonstrativos dos descontos pertinentes previstos no Contrato, 
cobrando os serviços efetivamente utilizados, conforme modelo do item 13; 

	

3.1.2,38 	Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar todos os esclarecimentos julgados necessários; 

	

3.1.2.39 	Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

	

3.1.2.40 	Não veicular em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra 
informação acerca da prestação dos serviços do Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE; 

	

3.1.2.41 	Providenciar a troca dos aparelhos em uso, quando da prorrogação do 
contrato, por outros tecnologicamente atualizados, devendo permanecer o mesmo 

010 	número, inclusive com a transferência imediata da agenda, sem ônus para o 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura 
do Termo Aditivo e; 
3.1.2.41.1 Caso seja necessária a interferência do usuário para a transferência da 

agenda, a empresa deverá prover as informações pertinentes. 
3.1.2.42 	Manter, durante toda a vigência do contrato, prepasto que atenda as 

solicitações emanadas do COREN-RS para realização de procedimentos e solução de 
problemas como: habilitação, desabilitação de serviços, troca de aparelhos, correção 
de imperfeições no faturamento das despesas, habilitação de roaming internacional. 
3.1.2.44 Não poderão ser cobradas taxas ou preços relativos a 

solicitação/execução de: 

SEDE: PORTO ALEGRE - AV. PLINIO BRASIL !MILANO, 1155 - CEP 90520-002 - FONFJFAX (51) 3378 5500 • vs/wportalecven-rs.gov.br  - CAXIAS DO SUL -RUA PINHEIRO WAC71ADD, 2659 - SALA 602 - CEP 95020-172 - FONE 15-11 3214,4711 - FAX 3720.4420 - PASSO FUNDO - RUA MORON, 1324 SALA 703- CEP 99010.03 z FONE (54)3317 2280 • FAX 3312.5777 - PELO/AS • RUA BARÃO OE.SANITA TECLA. 593 - SALA 705- CEP 56010.140- FONE (53) 3272,2189 - FAX 3272.2025 - SANTA 
CRUZ DO SUL - RUA 28 DE SETEMBRO. 221 -SALA 514 • CEP 96810-530- FONE (51)37152011 - FAX 3715.2013 -SANTA MARIA • RUA OR ALBERTO PASQUALINL 
1‘7,  35 - SALA 101 • CEP 97015.010 - FONE (55) 32225611 - FAX 3225.2110 - SANTA ROSA • RUA MINAS GERAIS, 55 • SALA 604 CO? 99900-030-. FONE ;•551 
3512.3530 FAX 3517.6571. URUGUAIANA - RUA 15 DE NOVEMBRO, 1499- SALA. 23 COMERCIAL SAN SE BASTIAN -Coe 9 75-304370, FONE/FAX (55) 3411.9350. CAPÃO DA CANOA -AV, FLAVIO BOIANOINSKt, 583 - SALAS 1 2- CEP 85555400 - FONE/FAX (51) 3625-1173. 
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3.1.2.44.1 Ativação e desativação (liberação ou bloqueio) de serviços ou facilidades, 
tais corno deslocamento, chamadas de Longa distância e LD1, bloqueio e desbloqueio 
para chamadas a serviços sobretaxados; 

3.1.2.44.2 Reparos e substituições de aparelhos e acessórios durante o período de 
garantia; 

3.1.2.44.3 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 
federal, estadual ou municipal, bem corno assegurar os direitos e cumprimento de 
todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL; 
3.1.2.44.4 Ativação/bloqueio de recepção de chamadas a cobrar. 

CLÁUSULA QUARTA — DA EXECUÇÃO 

4.1. O prazo máximo para o inicio da prestação dos serviços constantes deste Termo 

de Referência é de 45 (quarenta e cinco dias corridos), a contar da data de assinatura 

do contrato, com as entregas dos aparelhos e SIMCARDs nas quantidades e locais 

constantes nos ANEXOS I e 11 respectivamente; 

4.2 As localidades de entrega e habilitação dos acessos móveis contratados serão as 
constantes do Anexo 11 deste Termo de Referência, de acordo com a distribuição por 

localidade do Anexo 1; 

4.3 O material será recebido nos dias de expediente do COREN-RS das 08:00h às 

17:30h no setor de Assessoria da Tecnologia da Informação. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

5.1 Os preços serão cobrados em conformidade com o Termo de Referência do 
Edital e a proposta de preços, apresentada pela CONTRATADA, na ocasião do 
processo lidtatório, levando em consideração, ainda, o quantitativo solicitado, de 

acordo com o abaixo discriminado: 

5.2 Quantitativo solicitado conforme tabela página 2 Clausula 1 Subitem 1.1 ao 

Preço de R$ 45.165,60 (quarenta e cinco reais, cento e sessenta e cinco reais e 

sessenta centavos). 
SEDE: PORTO ALEGRE - AV. PUNO BRASIL MILANO, 1155 - CEP 90520-002 - FONE/FAX (51)3378.5500 - v.vm.poria100rott-rs.90v.07 - CAXIAS DO SUL • RUA 
PINHEIRO MACHADO, 2659 -SALA 602 • CEP 95020-172 FONE (54) 3214.4711 -FAX 32204420- PASSO FUNDO - RUA 3.1CRON, 1324 - SALA 703 - CEP 99010-031 - 

FONE (54) 3317.2280 FAX 3312.6777 - PELOTAS -RUA BARÃO CE SANTA TECLA. 583 - SALA 705- cep 9E010-140 -FONE l.83) 32722189 • FAX 3272.2026 -SANTA 
CRUZ DO SUL- RUA 28 DE SETEMBRO, 221 SALA 504 CEP geetuact - FONE (513715,2011 • FAX 3715.2013 - SANTA MARIA - RUA OR. ALBERTO PASCINALINI, 
N" 35- SALA 101 - CEP 97015-010 - FONE (55) 3222.6611 - FAX 3225.2110 - SANTA ROSA • RUA MINAS GERAIS, 55 SALA 634- CEP 88900-000 - FONE (55) 
3512.3630 • FAX 3512,6571 - URUGUAIANA • RUA 15 DE NOVEMBRO, 142e - sALA 20- COMERCIAL SAN SE BASTiAN - CEP 97500-070- FONE/FAX 155) 3411,93W. 
CAPÂO DA CANOA - AV. FLAVIO 1301ANOWSKI, 5113 - SALAS 1 e 2- CEP 85156-000- FONE/FAX (51)3525.1173. 
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CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do Código da 
dotação orçamentária n° 3.1.32,06.02.01 — Telefone. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

7.1 Pelo fornecimento contratado, a Contratante pagará à Contratada a quantia 
relativa ao efetivo fornecimento, calculado de acordo com os preços registrados na Ata 
de Registro de Preços, sem qualquer ônus adicional para a Contratante. 

7.2 	O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do objeto por servidor 
indicado pela administração, responsável para tal fim, até a data de vencimento da 
fatura/nota fiscal, devendo, a mesma, ser apresentada pela contratada com 
antecedência mínima de 20 dias de sua expiração e somente ocorrerá na data se a 
empresa apresentar as fatura/notas fiscais dentro dos prazos determinados e estiver 
em situação regular e válida no cadastro do SICAF, inclusive com os documentos nele 
exigidos, acompanhada do Termo de Recebimento emitido pelo servidor responsável. 

7,3 	Não será efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o número do CNPJ/MF 
diferente do que foi apresentado na proposta de preços, exceto quando se tratar de 
matriz ou filial da empresa contratada. Para tanto, a licitante deverá, no momento de 
apresentação da fatura, comprovar o atendimento às mesmas condições que 
habilitaram a licitante no certame. 

7.4 O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem 
bancária, gerada pelo SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira), contra 
qualquer entidade indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do 
Banco, a agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, 
o qual ocorrerá até o prazo estipulado para o pagamento, desde que atendidas as 
condições exigidas acima. 

7.4.1 O pagamento também poderá ser processado por ORDEM BANCÁRIA DE 
FATURA — OBD — no caso de pagamento de titulo de cobrança/boletos bancários, com 
uso de código de barras. 
SEDE: PORTO ALEGRE - Av. PLiNi0 BRASIL. MILANO. 1155 - CEp 90520-002- FONE/FAX (51) 33755500. wre.portalcoren-ra.govir - CAXIAS DO SUL • RUA 

mACHAD0;2659 • SALA 602 -CEP 95020-172 -FONE 454) 3214 4711 - FAX 3220 4420 - PASSO FUNDO • RUA MORON, 1324 • SALA 703 - CEP 99010,331 - 
FONE (54) 33171280 -FAX 3312.6777 - PELOTAS -RUA BARAO DE SANTA TECLA. 583 SALA 705- CEP 95010-.140- FONE (53) 3272.2189 - FAX 32722026 -SANTA 
CRUZ:DO SUL - RU4,28 OE SETEMBRc, 221 -SA..A 504 - 'CEP 94810-530- FONE (51) 37152011 FAX 37152013 • SANTA MARIA • RUA DR. ALBERTO PA,SOLIA Li NI, 

SALA 101 • coP 97015-010 - FONE (55) 32216511 - FAX 3225 2110 - SANTA ROSA • RUA MINAS GERAIS, 55 - SALA 604 - CEP 98900-000 - FONE 455 
3512.3630 • FAX 3512:5571 - URUGUAIANA • RUA 15 DE NOVEMBRO, 1426- SALA 20. - COMERCIAL SAN SE BASTIAN - CEP9 7500470 - FONE/FAX (55) 3411 93 
CAPÃO DA CANOA - AV, FLAVIO BOAANOwsio, 	- SALAS 1 62 - CEP 954554100 - FONE/FAX (51)3825.1173. 
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7.5 	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 habilitação exigidas, cujos resultados serão impressos e juntados aos 
autos do processo próprio de pagamento. 

	

7.6 	Será retida na fonte, quando do pagamento, os tributos elencados na Instrução 
Normativa Conjunta SRF/STN/SFC n° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria 
da Receita Federal, ou de norma superveniente emitida por Órgão competente. 

	

7.7 	Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja nota fiscal 
foi devidamente atestada e protocolada, em que a CONTRATADA não haja concorrido 
em motivo para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente, a partir do 1° dia 
útil após a data limite estipulada até a data do efetivo pagamento, sendo definido como 
índice de atualização a Taxa de Referência (TR), pro rata temporis, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP, onde: 
EM= Atualização Financeira 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
VP=Valor da parcela a ser paga 
1= Indica de compensação financeira, assim apurado: 1=(TX/365)=(6/365)= 0,00016438 
(percentual da taxa anual de 6%), por dia incidente sobre o principal. 

7.8 Se na data da liquidação da obrigação por parte da CONTRATANTE existir 
qualquer um dos documentos exigidos pelo cadastro do S1CAF com validade vencida, 
a CONTRATADA deverá providenciar a(s) sua(s) regularização (ões) junto á sua 
unidade cadastradora no referido sistema, ficando o pagamento pendente de 
liquidação até que sua situação seja tornada regular, reiniciando-se, a partir do dia 
que seja sanada a irregularidade, o prazo para pagamento, sendo que a 
CONTRATADA se obriga a comunicar a CONTRATANTE da regularização no S1CAF. 

7.9. A empresa contratada deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre a 

prestação do serviço, conforme o caso, quais sejam, IR (imposto de renda), 
contribuições para o P1S/PASEP, COFINS (Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido), considerando o 

SEDE: PORTO ALEGRE- AV. PLINIO BRASA MILANO. 1155 - CEP 90520-002 - FONE/FAX (51) 3378.5530 - 141.11,Lportalcoren-r.gov  .br - CAPAS 00 SUL RIJA 

i1iNHEiRO-  tAACHADO. 2659 SALA 607 - CEP 95020-172 . FONE.  (54 32144711 • FM 3223.4420 PASSO FUNDO - RUA MORON, 1324 - SALA 703 - CF.P 99010,33i - 

FONE (54k 33172203- FAX 3312,8777 - PELOTAS RUA BARÃO DE SANTA TECLA, 583 • SALA 705 -CEP 86010.140 - FONE (53) 32721159- FM 32722326- SANTA 
CRUZ DO SUL -RUA 28 DE SETEMBRO, 221 • SALA 534 - CEP 66610•530 - FONE (51)37162011 - FAX 3715.2013 -SANTA MARIA - RUA DA. ALBERTO PASOUALIN1 
N. 35 -SALA 131 CEP-  97015-010 - FONE (55) 3222E611 • FAX 3225.2110 - SANTA ROSA -RUA MINAS GERAIS, 55 - SALA 604 CEP 98800-000 - FONE ) 
3512.3530 - FAX 35125571 URUGUALANA RUA 1500 NOVEMBRO::  1426 -SALA 20 COMERCIAL SAN SE SASDAN - CEP 67500-970 - FONE/FAX (55) 3411.9380. 
CAPA() DA CANOA - AV, FLAVIO SOLANOWSKI, 583 - SALAS 1 e I CEP 85555-080 - FONE/FAX (611 3625-1173, 

ito 
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disposto na Lei 9.430/96, Lei 10.833/2003, com última alteração pela Lei 12.207/11 e 
instrução normativa n° 1234/12 e a natureza jurídica autárquica do contratante. 

CLAUSULA OITAVA: DO AUMENTO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE 

81 	O COREN-RS poderá adquirir quantitativos superiores àqueles registrados para 
cada item, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global estimado. 

8.2 	Na hipótese prevista no item anterior, a aquisição se dará pela ordem de registro 
e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

8.3 A supressão de quantitativos registrados na Ata, ainda não contemplados por 
pedidos de compra/fornecimento, poderá ser total ou parcial, a critério da 

Administração, considerando-se do disposto no § 40  do artigo 15 da Lei n° 8.666/93, e 

no artigo 70 do Decreto n° 3.931/01. 

CLÁUSULA NONA — PRAZO DE VIGÊNCIA 

9.1 O presente Contrato Administrativo terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a 
contar da data de sua publicação, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e 

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 

para a administração, limitada a sessenta meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

10.1 A CONTRATADA apresentará a garantia de execução contratual, dentre as 

modalidades de garantia prevista em Lei e em conformidade com as condições 

estabelecidas no Edital. 

sicie: PORTO ALEGRE.- AV. PLINIO BRASIL MILANO, 1155 - CEP 90620-002 - FONE/FAX (51) 3378.5500. ~Ne p03181WfOl-r9,510r ., CAXIAS DO SUL - RUA 

PINHEIRO MACHADO, 2659- SALA EM - CEP 95020-172- FONE (54)3214.4711 • FAX 3220,4420 . PASSO FUNDO- RUA MORON, 1324 - SALA 733- CEP 99010-831 - 

FONE (541 3317.2283 • FAX 3312.5777 • PELOTAS • RUA DARÃO CE SANTA TECLA, 583- SALA 705 -CEP 96010-140- FONE (53) 3272.2189 • FAX 3272,2025 • SANTA 

CRUZ DO SUL • PUA 25 DE SETEMBRO. 221 ...SALA 504 -CEP 96810.530.- FONE 151137152011 • FAX 3715.2013 • SANTA MARIA - RUA CR. ALBERTO PASQUALINI, 

F4* 35 - SALA 101 - CEP 97315-010 - FONE (55) 32225811 - FAX 3225,2110- SANITA ROSA - RUA MINAS GERAIS, 55 - SALA 604 - CEP 98000430- FONE (5 51 

3512.3630 - FAX 3512,8571 - URUGUAIANA - Rua. 15 DE NOVEMBRO. 1426 - SALA 20 -COMERCIAL saw SE BAST LAN -CEP 97503-972- FONE/FAX (55) 3411 _ 2. 

CAPÃO DA CANOA - AS!, FLAVIO BOLANOWSK1 S81 - SAIAS 1 c 2 - CEP 95555430- FONEIFAX (Sn 3425•1173.. 

1 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL 
Autarquia Federai — Lei n° 5,905/73 

CLÁUSULA DÉCIMA — PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

11. 	DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À PROPONENTE: 

11.1 A PROPONENTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação 
exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, 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 à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

11.1.1 	As penalidades serão registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais 

cominações legais. 

11.2 DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À ADJUDICATÁRIA: 

112.1 	Caso a adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou retirar a nota de 
empenho ou não assinar o contrato no prazo indicado, após devidamente notificada, 
sem motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação 

assumida; 

11.2.1.1 	Ocorrendo a hipótese referida no subitem 10.2.1, o órgão Contratante 
determinará a anulação Nota de Empenho, ficando ainda a adjudicatária, assegurados 
o contraditório e ampla defesa, sujeita as seguintes sanções: 

aplicação de multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 

total da proposta; e 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a União e descredenciamento no SICAF prazo de até 5 (cinco) anos; 
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11.2,2 	O valor da multa de que trata a alínea "a" do subitem anterior deverá ser 
recolhido pela adjudicatária inadimplente dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
partir de sua intimação, através de GRU no código da receita informado; 

11.22.1 	Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestação da adjudicatária, 
CONTRATANTE, por intermédio da Autoridade Contratante, adotará as medidas 

cabíveis visando a cobrança por via judicial. 

11.3 DA MULTA COMPENSATÓRIA: 

dik 	
11.3.1 	A multa compensatória, subitem 10.2.1.1, alínea "a", será aplicada a 
adjudicatária que após devidamente notificada, não comparecer para proceder a 
assinatura do contrato no prazo indicado, configurando o descumprimento total da 
obrigação assumida, conforme preconiza o art. 81 c/c art. 87, 11, da Lei n° 8.666/93, 
independente das demais cominações legais cumulativas. 

11.3.1.1 	A adjudicada não incorrerá em multa compensatória quando houver 
prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador, em decorrência de 
impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em 

decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado 

limite legal. 

11.4 DAS ADVERTÊNCIAS: 

11.4.1 	ADVERTÊNCIA: 

11.4.1.1 	Além do disposto no item 9 do Termo de Referência (anexo 1 do edital de 
abertura do certame), a aplicação de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não 
acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de 

multa moratória; 

execução insatisfatória ou inexecução da aquisição/serviço, desde que a sua 
gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 

inidoneidade; 
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c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 
dos serviços da ou para a CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam 
passíveis de sanção mais grave; 

11.5 MULTA MORATÓRIA: 

11.5.1 	A multa moratória, ex vi do art. 86, e multa por inexecução contratual, ex 
vi do art. 87, ambos dispositivos da Lei ri.° 8.666, de 19931  na forma e nos percentuais 
abaixo estabelecidos, serão aplicadas quando a contratada deixar de cumprir ou 
descumprir de forma parcial ou total as obrigações inerentes ao objeto do contrato, 
como também as obrigações acessórias legais ou extra-legais relacionadas no 

411 	instrumento contratual, independente das demais cominações legais cumulativas. 

11.5.1.1 	A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na entrega do 
bem ou de quaisquer relatórios ou documentos a ele relacionados, solicitado pelo 
responsável pelo acompanhamento do contrato com prazo determinado para entrega, 
sem justificativa por escrito e aceito peio preposto do órgão licitador, sujeitará a 
adjudicatária ou a contratada, conforme o caso, à multa de mora de 0,5% (meio por 
cento por dia de atraso) do valor da proposta ou da etapa a ser adimplida, até a data do 
efetivo cumprimento, observado o limite de 20% (vinte por cento) do valor da proposta 
ou do contrato, conforme o caso. Atingido tal limite, será considerada a inexecução 
total da obrigação assumida e/ou será rescindido unilateralmente o contrato, conforme 
o caso. 

11.5.1.1.1 a multa moratória será aplicada a partir do 2° (segundo) dia útil da 

411 	inadimplência, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigação. 

11.5.2 	MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL: 

11.5.2.1 	a multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada quando a 
contratada incorrer nas hipóteses previstas no item 9 do Termo de Referência (anexo 1 
do edital de abertura do certame) e em uma das situações a seguir indicadas, no 
percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da obrigação não 
cumprida: 
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11.5.2.1.1 deixar de cumprir integralmente a etapa de fornecimento no prazo 
avençado, inclusive seus acessórios, caracterizando o inadimplemento total da 
obrigação, com lesão ao interesse público, que enseje rescisão unilateral do contrato. 
Multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. 

11.5.2.1.2 cumprir parcialmente o objeto do fornecimento, caracterizando como 
fornecimento do bem de forma parcelada, que não esteja devidamente autorizado a 
fazê-la, ou seja, de sucessivas vezes para completar o contratado ou obrigação, de 
forma incompleta, isto é, não entregar o objeto contratado dentro do limite de 
quantidade estipulado; 
Multa: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

11.5.2.1.3 fornecer o bem ou serviço em desacordo com os padrões exigidos pela 
Policia Rodoviária Federal, ou fora dos padrões de segurança e qualidade definidos 
independente de menção expressa no edital; 
Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 

11.5.2.1.4 se, a partir do 20 (segundo) dia útil, após devidamente notificada, não 
corrigir ou sanar, os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer fase de 
execução do contrato, relativo ao bem fornecido, bem como não realizar a substituição 
dos equipamentos fornecidos em desacordo com o contratado. 
Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

11.5.3 	A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa 
moratória eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada 

110 	cumulativamente. 

11.6 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM 

A UNIÃO: 
11.6.1 	A suspensão do direito de licitar e contratar com a UNIÃO, independente 
das demais cominações legais cumulativas pode ser aplicada ao licitante ou ao 
contratado que, de forma dolosa ou culposa, prejudicar o andamento ou execução do 

certame licitatório, e especialmente: 
11.6.1.1 se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 
inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de 

operacionalização; 
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11.6.1.2 	cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar 
prejuízos ao órgão licitador; 

	

11.61.3 	tiver sofrido, até a data da licitação, condenação definitiva por praticar, por 
meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento de 
quaisquer tributos incluindo-se as contribuições sociais; 

	

11.6 .1 .4 	praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 

	

11.6.1.5 	demonstrar, na época da licitação, não possuir idoneidade para licitar e 
contratar com o órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados; 

	

11.6.1.6 	praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgão 
licitador ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

	

11.6.1.7 	apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou 

falsificado, no todo ou em parte: 
PRAZO DE SUSPENSÃO: até 5 (cinco) anos. 

11.7 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

11.7.1 	A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 

Administração Pública será proposta pelo Pregoeiro ou pelas Superintendências e 
Distritos Regionais participantes do Pregão ou pela Divisão de Licitações Contratos e 
Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente designado para fiscalizar o contrato, 
conforme a situação, a Autoridade competente do CONTRATANTE, visando a 
aplicação da sanção à licitante ou a contratada, pelas seguintes situações e prazo: 

	

11.7.1.1 	condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

	

11.71.2 	prática de atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

	

11.7.1.3 	
demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados; 

	

11.7.1.4 	
praticar ação com improbidade ou ações premeditadas que evidenciem 

interesses escusos ou má-fé ern prejuízo do órgão licitador; 

	

11.7.1.5 	
apresentar na licitação qualquer documento falso ou falsificado, no todo 

ou em parte, na licitação ou durante a execução do contrato; 

	

11.7.1.6 	
se recusar a assinar o contrato, quando devidamente convocado, 

caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida. 
PRAZO DE DECLARAÇÃO: até 5 (cinco) anos. 
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11.8 DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.8.1 	As sanções de que tratam o item 06 serão aplicadas pela Autoridade 
Contratante com exceção da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração pública, 

11.8.1.1 	Dos atos praticados pela Autoridade Contratante, caberá recurso ao 
Autoridade Superior no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da intimação do 
ato, o qual deverá ser interposto perante a autoridade recorrida, que poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhá-lo, devidamente informado, para apreciação e decisão da autoridade 
superior. 

11.8.2 	A declaração de inidoneidade será proposta ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Estado da Justiça, mediante parecer fundamentado, a quem caberá decidir 
e aplicar a sanção. 

11.8.3 	A aplicação das sanções será efetuada mediante autuação em processo 
administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento 
devidamente fundamentado apresentado pelo Pregoeiro ou pelas Superintendências e 
Distritos Regionais participantes do Pregão ou pela Divisão de Licitações Contratos e 
Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente designado para fiscalizar o contrato, 
conforme a situação, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito 
administrativo, observando-se as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, bem como da Lei n°9,784/99, no que couber; 

11.8.3.1 	Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao 
preposto da empresa contratada a situação que gerou a ocorrência e a intenção de 
aplicação da penalidade, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecimento 
de defesa prévia. No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo para o oferecimento de 
defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação e abertura de vista 
dos autos na sede do órgão licitador. 
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CLÁUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1 Constituem motivos para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação á Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lo do 
art. 67 desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato: 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § lo do 
art. 65 desta Lei; 
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizam o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de t, 
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CRUZ DO' SUL - RUA 26 DE SETEMBRO, 221 ,• SALA 53 4.  CEP 96810-530 - FONE (511 3715.2011 -FAX 37152013 SANTA MARIA RUA DR. ALBERTO PASQUA 
N. 36 - SALA 101 • CEP 97015-010 - FONE (55) 3222.5511 - FAX 32252110 • SANTA ROSA - RUA MINAS GERAIS, 55 • SAIA 634- CEP 98900-000 - FONE ss, 
3512.3630 - FAX 3512.6571 - URUGUAIANA -RUA 15 DE NOVEMBRO. 1426- SALA 20- COMERCIAL SAN SE BASTiAN - CEP 97500-970 -FONE/FAX (55) 3411.9350. 
CAPÃO DA CANOA - AV. FLÁVIO /301ANOWSKI, 563 - SALAS 1 e 2- CEP 95555-000- FONE/FAX (51) 3525-1173. 
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optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem corno das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada. 
impeditiva da execução do contrato. 
XVIII — clescumprimento do disposto no inciso V do art. 27da Lei N° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
12.2 Parágrafo Primeiro - Da Formalização dos Casos de Rescisão 
12.2.1 	Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
12.3 Parágrafo Segundo - Das Formas de Rescisão 
12.3.1 	A rescisão deste Contrato poderá ser: 

I- determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII desta cláusula. 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
deste que haja conveniência para a CONTRATANTE. 
III- judicial, nos termos da legislação; 
12.4 Parágrafo Terceiro - Da Rescisão Administrativa ou Amigável 

10 	11.4.1 Nos casos de rescisão administrativa •ou amigável, a rescisão deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Contratante. 
12.5 Parágrafo Quinto - Da Rescisão Unilateral 
12.5.1 	A rescisão de que trata o inciso I do parágrafo segundo, desta cláusula, 

acarretará, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, a retenção dos créditos 
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DA PUBLICAÇÃO 

13.1 O presente Contrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, por extrato, 
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 

SEDE: PORTO ALEGRE - Av. Fumo BRASIL MILANO, 1155 - CEP 00520•002 FONE1FAX (51) 23785500- www.pcdalc015-n-rs.gov.br  - DAMAS DD SUL - RUA 
Pi1.11EIRC-MACUA00, 2555- SALA 802- CEP 0502r-172 FONE (54) 3214.4711 -FAX 3220.4420 PASSO FUNDO - RUA MORON., 1324- SALA 703 CEP 99010-031 - 
r,ONE ,,54) 3317 2280 • .4AX 3312.5772- PELOTAS • RUA BARÃO DE SANTA TECLA, 583. SALA 705- CEP 96010./40- FONE (5313272.2189 - FAX 32721028. SANT 
CRUZ DO SUL -RUA 2e DE SETEMBRO. 221 -SALA 594 - CEP.96810-530 FONE 151) 375.2011 FM 3715.2013 .SANTA MARIA- RUA 01R.. ALBERTO FASQUA 
N2. -35 -. SALA 13/ - CEP 97015-010 - FONE (551 8222,65/1 - FAX 3225.2110 SANTA ROSA - RUA. MINAS GERAIS, 55- SALA 804 . CEP 9894130•000 FON515  
3512.3400. FAX 2512.5571 - URUGUAIANA • RUA 15 CE NOVEMBRO, 1426- SALA 20 - COMERCIAL SAN SE BASTIAN - CEP 97500.570 - FONE1FAX-155) 3411.93 
CARÃO DA CANOA .--AV. FLAVIRIESOIANOWSKI, 583 - $ALAS 1 e 2 -.CEP 11581:16-000- FONV.FAX•01) 3625-1173, 
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(vinte) dias daquela data, correndo as despesas com a publicação por conta do 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14, Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Porto Alegre, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente instrumento contratual. 

E assim sendo, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 

conforme, as partes, a seguir, firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias, de igual 
teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas. 

Porto Alegre 27 de julho de 2012. 

Contratante 
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul COREN/RS 

Dr. Ricardo.Roberson Rivero 
-) 71:Kr sidente 

LEXANDRE DE MELLO SILVA 
Contratada 

Claro S/A. e AMERICEL S/A 

/ 

MATHEUS PEREIRA 
Contratada 

Claro S/A. e AMERICEL S/A 

Testemunhas: 

RG: 

SEDE: PORTO ALEGRE - AV. PL,N10 BRASIL MILANO, 1155 -CEP 90520-002 - FONE/FAX (51) W85500 - WWW p cDfefl-t5,gDvb. CAXIAS DO SUL - RUA 
PINHEIRO' MACI-ADO 2559 • SALA 602 - CEP 95020-172 -FONE (54)32144711 - FAX 3220,4420 - PASSO FUNDO - RUA MORCN, 1324- SALA 703- CEP 990104:31 - 
FONE (54) 3A173255 - FAX 33125777 • PELOTAS - RUA BARÃO DE SANTA TECLA. 583 • SALA 705 - CEP 95010-140 FONE (53)3272,2189 • FAX 32722026 -SANTA 
CRUZ DO SUL RUA 2800 SETEMBRO, 221 -SALA 504 - CEP 96810-530 - FONE (51) 3715 2011 - FAX 3715,2013 - SANTA MARIA - RUA DR, ALBERTO PASQUAL:N1, 
N. ss - SkA 10; • CEP 97015-010 -FONE (55) 3222,6611 - FAX 323571)0 • SANTA ROSA - RUA MINAS GERAIS, 55 • SALA 604- CEP 68900-000 - FONE (55) 
2512 3630. FAX 3512,6571 • URUGUAIANA • RUA 15130 NovEmaRo, 1420 - SALA 20- COMERCIAL SAN SE BASTIAN - CEP 97500-970 - FONEiFAx (55) 341': 6350. 
CAPÃO DA CANOA - AV. FLÁVIO 801ANOINSR.. 583-SALAS 1 e 2 - CEP 98585-000 - FONE1FAX (61)3625-1173. 
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