
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 

 

JUSTIFICATIVA 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, no 

desenvolvimento das suas funções de orientar as políticas profissionais, disciplinar e 

fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel 

observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território 

estadual, necessita dispor de canal de comunicação móvel para seus membros e 

funcionários, para que os mesmos possam desempenhar efetivamente suas 

atividades ainda que em trabalho externo, visto que o campo de atuação deste 

Conselho é estadual, sendo a sede na capital do estado. 

A contratação do serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP tem por finalidade 

facilitar a comunicação dos Gestores, Conselheiros e Assessores do CAU/SC entre si, 

e com funcionários e público externo, para que o diálogo seja continuo e 

ininterrupto, tornando-se célere e eficiente. 

 

1. DO OBJETO   

1.1. O objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de 

Serviços de Telecomunicações Móvel Pessoal – SMP, na modalidade pós-pago, com 

acessos para comunicação de voz e de dados, via rede móvel disponível 

nacionalmente, com tecnologia digital e com habilitação e fornecimento de 

aparelhos telefônicos celulares, em regime de comodato.  

1.2. Deverá ser disponibilizado chips, com opção de apenas Serviços Individuais 

por Acesso Móvel (pacote de voz) ou Serviços de Comunicação de Dados Móvel 

Pessoal (pacote de dados), a critério e demanda do CAU/SC. 

1.3.   Inicialmente estima-se o uso de 2 (dois) chips com apenas pacote de voz, 

para as centrais telefônicas, 1 (um) chip com apenas pacote de dados e 9 (nove) 

chips com pacote de voz e dados, com fornecimento de aparelhos celulares. 

1.3.1 A estimativa inicial pode ser ampliada ao longo da contratação de acordo com 

necessidade do CAU/SC. 



 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES DO OBJETO 

2.1. Estima-se o seguinte consumo médio anual dos serviços e respectivos valores 

unitários e global: 

Tabela 1.: 

ITEM DESCRIÇÃO Unidade 
Consumo 

ANUAL 
Estimado 

Valor 
UNITÁRIO 
estimado 

Valor 
Total 

1 Assinatura Básica Mensal Unidade 144* R$5,00 R$720,00 

2 VC1 p/Móvel mesma operadora Minutos 1600 R$0,00 R$0,00 

3 VC1 p/Fixo Minutos 730 R$0,18 R$131,40 

4 VC1 p/Móvel outra operadora  Minutos 5300 R$0,18 R$954,00 

5 VC1 p/Móvel mesma operadora 
Roaming 

Minutos 
50 R$0,00 R$0,00 

6 VC1 p/Fixo Roaming Minutos 200 R$0,18 R$36,00 

7 VC1 p/Móvel outra operadora 
roaming 

Minutos 
250 R$0,18 R$45,00 

8 VC2 p/Móvel mesma operadora Minutos 320 R$0,00 R$0,00 

9 VC2 p/Fixo Minutos 700 R$0,62 R$434,00 

10 VC2 p/Móvel outra operadora Minutos 2400 R$1,11 R$2.664,00 

11 VC2 p/Móvel mesma operadora 
Roaming 

Minutos 
260 R$0,00 R$0,00 

12 VC2 p/Fixo Roaming Minutos 70 R$0,62 R$43,40 

13 VC2 p/Móvel outra operadora 
roaming 

Minutos 
120 R$1,11 R$133,20 

14 VC3 p/Móvel mesma operadora Minutos 380 R$0,00 R$0,00 

15 VC3 p/Fixo Minutos 420 R$0,62 R$260,40 

16 VC3 p/Móvel outra operadora Minutos 380 R$1,11 R$421,80 

17 VC3 p/Móvel Roaming mesma 
operadora 

Minutos 
15 R$0,00 R$0,00 

18 VC3 p/Fixo Roaming Minutos 0 R$0,62 R$0,00 

19 VC3 p/Móvel roaming outra 
operadora  

Minutos 
45 R$1,11 R$49,95 

20 MMS (mensagem) Unidade 0 R$0,60 R$0,00 

21 SMS (mensagem) Unidade 30 R$0,30 R$9,00 

22 Acesso a Caixa Postal Minutos 40 R$0,45 R$18,00 

23 Adicional de Chamadas AD1 Unidade 
270 

R$0,00 R$0,00 

24 Adicional de Chamadas AD2 Unidade R$0,00 R$0,00 

25 Assinatura Tarifa Zero Local Unidade 144* R$9,60 R$1.382,40 

26 Pacote de Internet Ilimitado 
p/smartphone 

Unidade 
144* R$63,92 R$9.204,48 

27 Módulo Ligações DDD Intra Rede Unidade 144* R$29,90 R$4.305,60 



 

 

ITEM DESCRIÇÃO Unidade 
Consumo 

ANUAL 
Estimado 

Valor 
UNITÁRIO 
estimado 

Valor 
Total 

28 Assinatura Gestor On-Line Unidade 144* R$4,90 R$705,60 

29 Canal de voz Roaming 
Internacional 

- 
- R$0,00 R$0,00 

30 Canal de dados Roaming 
Internacional 

- 
- R$0,00 R$0,00 

 VALOR GLOBAL R$21.518,23 

(*) Correspondente a 12 x 12 (12 assinaturas em 12 meses). 

 

2.1.1. Os valores unitários estimados dos itens descritos na Tabela 1, são os 
mesmos praticados pela operadora que atualmente presta estes serviços ao CAU/SC, 
conforme levantamento das 6 últimas faturas emitidas por aquela operadora. 

2.1.2. A previsão de consumo anual não tem caráter de franquia, somente a título de 
estimativa para formulação de propostas e não indica qualquer compromisso futuro 
com a Contratante.  

2.1.3. Os quantitativos de minutos e/ou eventos por serviço compartilhado são 
estimativos de consumo podendo variar. 

2.2. Os serviços de telecomunicações são compostos pelos serviços descritos na 
tabela 1, cobrados por consumo, podendo ser solicitada disponibilização de Serviços 
Individuais por Acesso Móvel (pacote de voz) e/ou Serviços de Comunicação de 
Dados Móvel Pessoal (pacote de dados).  

2.2.1. A operadora só deverá habilitar a assinatura para os acessos que forem 
devidamente informados pela gestão do contrato do CAU/SC. 

2.3.  O acesso de dados deve funcionar em todo o território nacional sem nenhum 
tipo de bloqueio ou tarifação adicional pelo acesso funcionar fora de sua Área de 
Registro, Tarifação ou Mobilidade, dentro do território nacional. 

2.3.1.  Conexão de Dados à Internet – pacote de serviço de dados, com conexão à 
internet, associado ao acesso móvel, com taxa de transmissão de dados nominal de 
15 Mbps (quinze mega bit por segundo) na área de cobertura 4G.  

 

3. DOS APARELHOS CELULARES 

3.1. Os aparelhos, fornecidos em regime de comodato, poderão ser de 3 (três) 

tipos, a critério e demanda do CAU/SC, observando as seguintes especificações:  

 

 



 

 

Tabela 2.: 
TIPO APARELHO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS UNIDADE 

1 APARELHOS TIPO 1  
Os aparelhos deverão dispor, ao menos, dos seguintes recursos: 
1 - GSM; 
2 - Quadri Band 850/900/1800/1900MHZ; 
3 - Dual Chip; 
4 - Memória interna de 16Gb (mínimo) expansível até no mínimo de 64Gb 
(micro SD); 
5 - 2Gb de memória RAM; 
6 – Processador Quad-core (mínimo) 
7 – Bateria de Lítio de 2500 Mah (mínimo); 
8 - Envio/Recebimento de SMS; 
9 - Display com Visor Colorido de no minimo 5 polegadas; 
10- Conectividade com PC via Infravermelho ou Bluetooth ou cabo; 
11- Peso Máximo 150 g; 
12- Viva Voz Integrado; 
13- Vibracall; 
14- Carregador Rápido; 
15- Compatível com tecnologia 4G 

Peça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 APARELHOS TIPO 2  
1 - GSM; 
2 - Quadri Band 850/900/1800/1900MHZ; 
3 - Memória interna de 16Gb (mínimo) expansível até no mínimo de 64Gb 
(micro SD); 
4 - 2Gb de memória RAM; 
5 – Processador Quad-core (mínimo) 
6 – Bateria de Lítio de 1900 Mah (mínimo); 
7 - Envio/Recebimento de SMS; 
8 - Display com Visor Colorido de no minimo 4.5 polegadas; 
9 - Conectividade com PC via Infravermelho ou Bluetooth ou cabo; 
10- Peso Máximo 150 g; 
11- Viva Voz Integrado; 
13- Vibracall; 
14- Carregador Rápido; 
15- Compatível com tecnologia 4G 

Peça 

3 APARELHOS TIPO 3 
Os aparelhos deverão dispor, ao menos, dos seguintes recursos: 
1 - GSM; 
2 - Quadri Band 850/900/1800/1900MHZ; 
3 - Memória interna de 64Gb (mínimo) expansível até no mínimo de 128Gb 
(micro SD); 
4 - 4Gb de memória RAM; 
5 – Processador Quad-core (mínimo) 
8 – Bateria de Lítio de 3000 Mah (mínimo); 
9 - Envio/Recebimento de SMS; 
10 - Display com Visor Colorido de no mínimo 5.8 polegadas; 
11- Conectividade com PC via Infravermelho ou Bluetooth ou cabo; 
12- Peso Máximo 160 g; 
13- Viva Voz Integrado; 
14- Vibracall; 
15- Carregador Rápido; 
16- Compatível com tecnologia 4G 

Peça 

3.2. Os aparelhos fornecidos devem ser entregues com os seguintes acessórios: 



 

 

3.2.1. 01 (uma) bateria;  
3.2.2.  01 (um) manual de instrução em português;  
3.2.3.  01 (um) carregador com fonte de alimentação bi-volt automática;  
3.2.4.  01 (um) CHIP. 
 

3.3. Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha 

de produção e comercializados pela operadora na data da licitação ou data da 

substituição/reposição. 

3.4. O prazo de garantia dos aparelhos celulares não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses. 

3.5. Só serão aceitos aparelhos celulares com assistência técnica, credenciada pelo 

fabricante, no estado de Santa Catarina, cabendo à contratada a intermediação entre 

a contratante e a assistência técnica. 

3.5.1. Para efeito de prestação de assistência técnica, os aparelhos deverão estar 

acompanhados de nota fiscal contendo sua marca, modelo e garantia. 

 
4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

4.1. A Contratada deverá fornecer os aparelhos e habilitar/ativar os serviços de 
telecomunicações mediante Ordem de Serviço, constando a descrição dos modelos 
escolhidos e do quantitativo emitido pelo CAU/SC. 

4.2. Os aparelhos deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias corridos após 
solicitação pela Contratante, para aprovação, acompanhados de todos os acessórios 
para seu pleno funcionamento, conforme item 3.2. 

4.3. A localidade de entrega e habilitação dos acessos móveis contratados será no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC com endereço na 
Av. Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center 6º andar – Centro, 
Florianópolis/SC, CEP: 88015-100. 

4.4. Uma vez entregues os aparelhos, iniciar-se-á a etapa de verificação que 
compreenderá exame do material, verificação do perfeito funcionamento, de acordo 
com as características técnicas descritas neste Termo de Referência. 

4.5. Os aparelhos deverão ser disponibilizados ao CAU/SC, de acordo com 
modelo(s) escolhido(s), segundo as especificações exigidas neste Termo de 
Referência, em regime de comodato, não podendo a empresa, em nenhuma hipótese, 
cobrar valor pelo uso ou onerar a contratação. 

4.6. Os aparelhos entregues deverão ser novos, de primeiro uso, e acondicionados 
em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança 
quanto a sua originalidade e integridade. 



 

 

4.7. O recebimento dos itens descritos neste documento deverá ser efetuado pelo 
gestor do contrato do CAU/SC, da seguinte forma: 

4.7.1. Provisoriamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, a contar da 
entrega dos aparelhos, para posterior verificação da conformidade com as 
especificações técnicas. Perfazendo o mesmo prazo para ativação dos serviços, em 
que a CONTRATADA deverá fazer a portabilidade dos números (47) 9 8876-9226; 
(49) 9 8820-0144; (48) 9 8801-0763; (48) 9 8802-0615; (48) 9 8802-7594; (48) 9 
8812-4256; (48) 9 8812-8203; (48) 9 8813-1373; (48) 9 8813-1751; (48) 9 8817-
0900; (48) 9 8817-1588; e (48) 9 8817-7810. 

4.7.2. Definitivamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, depois de 
concluídas a verificação da qualidade e quantidade, ocasião em que a empresa será 
comunicada do aceite ou não dos aparelhos. 

4.8. A Contratada deverá providenciar junto à operadora atualmente Contratada 
para a prestação dos serviços de telefonia, a migração das linhas móveis existentes, 
de acordo com a legislação vigente sobre portabilidade numérica.   

4.9. A Contratada deverá informar data e horário estipulados para a ativação dos 
serviços. 

4.10. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado aparelho foi 
entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora das especificações deste 
Termo de Referência ou incompleto, a empresa Contratada será notificada para 
efetuar a troca do(s) aparelho(s) em um prazo de 05 (cinco) dias corridos, ficando o 
pagamento suspenso até que a situação seja regularizada, sob pena de ser 
considerada em atraso quanto ao prazo de entrega. 

4.11. Os aparelhos cedidos em comodato pela contratada serão devolvidos ao final 
da vigência contratual, no estado em que se encontrarem. 

 
 
5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. Os chips deverão ser ativados no primeiro dia de vigência do Contrato, com 
tolerância de até 30 (trinta) dias para a completa ativação dos mesmos, devidamente 
justificado pela CONTRATADA. 

5.2. A Área de Cobertura, em território nacional, deverá atender no mínimo os 
seguintes requisitos: 

5.2.1. A empresa deverá ter cobertura (voz e dados) ampla no Estado de Santa 
Catarina e em todas as 27 capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, 
cujos serviços deverão ser habilitados sem ônus para a contratante. 

5.2.2. A comprovação de atendimento da cobertura solicitada dar-se-á por 
declaração. 



 

 

5.3. Na necessidade da substituição de aparelho, atestada por laudo de assistência 

técnica este deverá ser trocado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contadas a partir do comunicado da necessidade de troca. 

5.4. Ao CAU/SC ficará facultado habilitar ou desabilitar assinaturas dos serviços 

conforme necessidade. 

5.5. Os aparelhos que apresentarem defeitos não decorrentes do mau uso serão 

encaminhados à Contratada para SUBSTITUIÇÃO. 

5.5.1. Os aparelhos em SUBSTITUIÇÃO devem ser consertados em até 07 (sete) dias 

corridos a contar do seu recolhimento, período no qual a Contratada deve 

disponibilizar e habilitar, imediatamente, como mesmo número, outro aparelho, 

como substituto, de forma a não gerar interrupção do serviço. 

 

6. DO PREÇO 

6.1. Os preços contratados poderão ser reajustados na forma e data-base 

estabelecidas pela ANATEL, mediante a incidência do Índice de Serviços de 

Telecomunicações (IST), contados a partir da entrega das propostas, observando-se 

sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 

concedidos, de acordo com a Lei n.º 10.192/2001. 

6.2. Na hipótese da ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, 

a CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE, a partir da mesma data-base, as 

tarifas reduzidas. 

6.3. Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio 

de documento oficial expedido pela CONTRATADA. 

 

7. DO PAGAMENTO  

7.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, conforme o valor das faturas, 

que devem conter o extrato dos serviços e ligações cobradas e serem apresentadas 

individualizadas e enviadas à Contratante. 

7.2. As faturas mensais devem conter, além daquelas legalmente exigidas pelas 

agências de regulamentação, no mínimo, as seguintes informações: nome da 

Contratante; número da linha; todas as ligações (contendo data, hora, minuto de 

início, duração, tipo de tarifação, valor, valor dos impostos e encargos incidentes) e 

total cobrado da Contratante. 



 

 

7.3. Deverá ser disponibilizado ao CAU/SC, via Internet, o acesso a todas as 

informações referentes às faturas de seus acessos, bem como o mesmo nível de 

detalhamento das faturas, incluindo as ligações não cobradas. 

7.4. As notas fiscais /faturas devem ser enviadas ao CAU/SC com prazo mínimo 

de 15 (quinze) dias antes da data de pagamento. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando os serviços 
com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos. 

8.2. Indicar representante para relacionar-se com o CAU/SC como responsável 
pela execução do objeto. 

8.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as 
partes ou etapas do objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções. 

8.4. Disponibilizar cobertura por deslocamento em interconexão com as demais 
operadoras em todo o território nacional. 

8.5. Na eventual mudança de sistema, se for necessário, a Contratada deverá 
substituir integralmente os aparelhos, sem ônus.  

8.6. Atender de imediato, as solicitações da contratante, corrigindo no prazo 
máximo de 08 (oito) horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na 
prestação dos serviços contratados. 

8.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento do objeto.  

8.8. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados à Contratante ou a terceiros pela ação ou omissão de seus 
empregados, dolosa ou culposamente. 

8.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990). 

8.10. O dever previsto na alínea anterior implica na obrigação de, a critério da 
Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, 
no prazo máximo de 01 (um) dia, o serviço com avarias ou defeitos. 

8.11. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento 
de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a 



 

 

incidir na execução do contrato. 

8.12. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão ao órgão para a execução do serviço, os quais devem 
estar devidamente identificados por meio de crachá. 

8.13. Comunicar à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento dos 
prazos previstos para a presente contratação, com a devida comprovação, com no 
mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

8.14. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade técnica verificada no 
decorrer da prestação dos serviços que possam impactar na performance dos 
serviços objeto da contratação. 

8.15. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas;  

8.16. Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços 
com antecedência mínima de 03 (três) dias. 

8.17. Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o 
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas 
por dia e 7 (sete) dias por semana. 

8.18. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do consultor 
designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação. 

8.19. Na ocorrência de falhas, apresentar ao gestor do contrato um relatório 
completo indicando os motivos da falha, bem como os métodos e práticas adotadas 
em sua solução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

8.20. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor do Contrato qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para 
adoção das medidas cabíveis. 

8.21. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, 
não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a 
responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. 

8.22. Na ocorrência de problemas alheios ao objeto contratado, mas que com este 
mantenham relação, a Contratada deverá repassar à Contratante as informações 
técnicas pertinentes imediatamente após o conhecimento do fato. 

8.23. Não fazer uso diverso daqueles estabelecidos neste Termo de Referência, 
sobre as informações obtidas no cumprimento à presente contratação, bem como de 
quaisquer outras supervenientes das comunicações diárias realizadas por força da 
prestação dos serviços. 

8.24. Observar as normas de segurança adotadas pela Contratante em suas 



 

 

dependências. 

8.25. Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a execução do objeto, ainda que 
acontecido nas dependências da Contratante. 

8.26. A inadimplência da Contratada em relação aos encargos sociais, comerciais e 
fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem 
poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a Contratada renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
Contratante. 

8.27. A Contratada deverá ainda, satisfazer integralmente os seguintes requisitos 
básicos, sem quaisquer custos de implantação ou adicionais, em cada um dos itens 
abaixo: 

a) Apresentar 03 (três) modelos de aparelhos celulares ao CAU/SC para aferição 

da compatibilidade dos recursos disponíveis conforme solicitado, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato; 

b) Substituir qualquer aparelho que apresentar defeito, desde que não 

constatado uso indevido do equipamento. 

b.1) Se comprovado, por ambas as partes, que o defeito não foi ocasionado por 

mau uso, o reparo ou substituição do aparelho não pode representar nenhum 

ônus para a Contratante. 

c) Em caso de perda, roubo, furto ou defeitos por uso indevido do aparelho, a 

Contratada deverá disponibilizar um novo aparelho, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, e efetuar a cobrança do mesmo, pelo preço de custo de aquisição, ao 

Contratante. 

c.1) A partir da comunicação pela Contratante de roubo, furto ou perda do 

aparelho, a Contratada se responsabilizará pelo imediato bloqueio da linha, não 

cabendo à Contratante o pagamento de quaisquer serviços contratados que 

porventura venham a ser utilizado indevidamente. 

d) Na hipótese de perda do aparelho ou de danos causados pelo uso indevido, 

comprovado por laudo do fabricante ou da Assistência Técnica autorizada da 

rede credenciada, a Contratante se responsabilizará: 

d.1) Pelo reembolso do valor de mercado do aparelho em comodato ou similar, 

ou pelo custo de reparo na data da ocorrência, mediante crédito em conta 

indicada pela Contratada; 



 

 

d.2) O valor de mercado do aparelho será o menor preço encontrado em 

pesquisa de preços realizada pela Contratante em, pelo menos, três lojas 

autorizadas e/ou credenciadas pelo fabricante do aparelho, inclusive 

considerando quaisquer descontos promocionais acessíveis aos demais 

consumidores; 

d.3) Caso o aparelho a ser substituído seja descontinuado pelo fabricante ou por 

outro motivo não seja mais oferta dono mercado, poderá a Contratada oferecer 

aparelho, mesmo que de outra fabricante, desde que similar em funcionalidades 

ao substituído. 

e) Caso ocorra prorrogação de prazo do Contrato, a Contratada deverá substituir 

os aparelhos com mais de 12 (doze) meses de uso pela Contratante, às suas 

expensas, por modelos atualizados e sem redução das características mínimas 

elencadas, cabendo a escolha à Contratante mediante a apresentação de 03 

(três) modelos de aparelhos. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as condições de 

preço e prazo estabelecidas no contrato. 

9.2. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências da 

Contratante para a execução do objeto contratado, que somente será assegurado se 

estiverem devidamente identificados. 

9.3. Solicitar o refazimento dos serviços que não atenderem às especificações 

deste Termo de Referência. 

9.4. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos 

serviços contratados.  

9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela Contratada durante o prazo de vigência do Contrato.  

9.6. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos 

preços na data da emissão das contas telefônicas.  

9.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, 

inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que ressalvados os casos 

de força maior, justificados e aceitos pelo Contratante, não devem ser interrompidas. 

 



 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

10.1. As despesas resultantes desta contratação serão suportadas pela dotação 

orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.020   Despesas com 

Telecomunicações. 

 

11. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

11.1. O Contrato terá a duração de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado. 

 

Florianópolis/SC, 23 de agosto de 2017. 

 

______________________________________ 

Letícia Hasckel Gewehr 

Analista de Compras, Contratos e Licitações 
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Wilson Molin Junior 

Coordenador de Tecnologia da Informação 

______________________________________ 

Filipe Lima Rockenbach 

Gerente Administrativo interino 

  

___________________________________________ 

Alexandre Junckes Jacques 

Analista Administrativo Financeiro 

 


