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EDITAL SIMPLIFICADO 
 

TOMADA DE PREÇOS n.º 002/2020 

TELEFONIA MÓVEL/FIXO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 002/2020 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 17/08/2020 às 10:00 horas. 

 

INTERESSADO: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 8.ª 

Região/BA/AL/SE 

LOCAL: Recebimento da documentação no e-mail (adm@crtr08.org.br). TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço (art. 21, § II, letra “B”, da Lei n.º 8.666/93). 

 
COVID-19 – URGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO 

  

1. Considerando a declaração de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020;  

2. Considerando o Decreto do Governador do Estado da Bahia, n° 19.529, de 16 de março de 

2020, e suas alterações posteriores, pelo qual regulamenta, no Estado, as medidas temporárias 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus;  

3. Considerando o Decreto n.º 32.256, 16 de março de 2020, do Prefeito do Município do 

Salvador, o Decreto n.º 69.501, expedido em 13/03/2020, pelo Governo Estadual de Alagoas e o 

Decreto n.º 40.560, expedido em 16/03/2020, pelo Governo Estadual de Sergipe que regulamenta 

medidas temporárias de fechamento de parques, escolas e outras entidades, bem como a 

indicação de redução do quadro de funcionários públicos, para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;  

4. Considerando o Ofício Circular do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia –

CONTER n.º 46/2020, emitido em 19 de março de 2020, que trata das medidas de prevenção ao 

contágio do coronavírus;  

5. Considerando a Medida Provisória n.º 926, de março de 2020, a MP nº 927 de 22 de março 

de 2020, a MP nº 936 de 01 de abril de 2020 , Presidência da República, que dispõem sobre as 

medidas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
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Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências;  

6. Considerando a responsabilidade do CRTR – 8.ª Região (BA/SE/AL) para com seus 

Conselheiros, Delegados, Representantes, Colaboradores, prestadores de serviços, Profissionais 

das Técnicas Radiológicas e a Sociedade em Geral, na adoção de medidas para prevenção à 

infecção e propagação do COVID-19 e, especialmente a necessidade de manter informado o 

público em geral sobre os serviços prestados por esta autarquia;  

7. Considerando que os serviços essenciais do CRTR – 8.ª Região (BA/SE/AL) serão prestados 

remotamente, principalmente através de emails e alguns serviços disponíveis de forma online 

no site www.crtr08.org.br (ANEXO I), resolve promover o presente processo licitatório 

simplificado (tomada de preços) para contratação do objeto a seguir descrito.  

  

CAPÍTULO I – DO OBJETO   

  
1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Telefonia Fixa (STFC) e 
telefonia móvel SMP (SMP) e internet banda larga a fim de atender as necessidades de 
comunicação do Regional, com o fornecimento de aparelhos novos, de acesso móvel pós-pagos, 
para o Conselho Regional de Técnico em Radiologia – 8.ª Região com cobertura ampla nos 
estados de Alagoas, Bahia e Sergipe (circunscrição do Conselho), em cumprimento ao inciso IX, 
art. 6º e inciso I, do art. 7º, da Lei 8.666/93, conforme as especificações deste EDITAL. A empresa, 
deve ter seu registro junto aos Órgãos Públicos competentes devidamente atualizados.  
1.2 A empresa vencedora deverá disponibilizar ao Conselho, serviços de Telefonia Fixa com 
Internet e Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local e de Longa Distância Nacional com 
fornecimento de aparelhos celulares, bem como, para prestação de serviço móvel à internet 
(plano de dados), de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) 
deste Edital. 
1.3 O objeto deste Edital poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. A supressão poderá exceder esse limite, 
nos casos de acordo celebrado entre os contratantes, segundo dispõe o art. 65, § 2º, II, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
 

CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES   
  
2.1 - Somente poderão participar deste certame empresa, ou pessoa física, legalmente 
especializada na atividade e que satisfaça todas as condições deste Edital.  
2.2 - O concorrente NÃO CONVIDADO deverá manifestar interesse em participar do certame com 
antecedência mínima de três dias da data marcada para a entrega dos envelopes contendo 
documentação e proposta. Considera-se como manifestação de interesse a solicitação 
endereçada a esta Comissão Permanente de Licitação, por escrito diretamente via eletrônica 
para o e-mail (adm@crtr08.org.br) em arquivo tipo PDF, devidamente assinada pelos 
responsáveis legais pela empresa.  
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2.2.1 – No ato de manifestação a que se refere o item anterior, o interessado deve apresentar os 
documentos que comprovam a capacidade técnica e que preencha os requisitos legais para 
participar do processo licitatório regido por este edital  
  

2.3 - Não poderão concorrer ao objeto desta licitação:  

a) empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição e que não 

sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;   

b) pessoa jurídica em regime de concordata, falência, concurso de  

credores, dissolução ou liquidação;   

c) os interessados que estejam cumprindo sanções previstas nos incisos III e IV do Art. 87, da Lei 

nº 8.666/93.  

d) Por conveniência técnica e econômica, não serão aceitas as propostas que não contiverem 

oferta para a totalidade do objeto de cada Item desta licitação. 

  

CAPÍTULO III – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS   
  

3.1 – Cada licitante, através do seu representante legal ou devidamente credenciado por 
procuração com firma reconhecida, entregará à Comissão de Licitação, por e-mail 
(adm@crtr08.org.br), até o horário e dia previstos neste Edital, a “Documentação de Habilitação” 
e “Proposta Comercial”, em ARQUIVO PDF para análise pela Comissão de Licitação deste 
Regional.    

  

CAPÍTULO IV – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   
  

4.1 – HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA:   

  

a) Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva,  

no caso de empresa individual;   

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus administradores e de todas suas alterações;   

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, com prova de diretoria 

em exercício;   

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente quando a atividade assim o exigir.  
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4.2 - REGULARIDADE FISCAL:  

  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);   

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo à sede da empresa;   

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, expedida pela 
Secretaria de Fazenda da sede da empresa, em plena validade;   

d) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);   

e) Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela CEF, em plena validade, 

conforme a Lei nº 8.036, de 11/05/90;   

f) Certificado de regularidade com a Previdência Social – INSS, em plena validade, 

expedido pelo Instituto Social de Seguro Social, em conformidade com o art. 195, da Constituição 

Federal, com o art. 29 da Lei nº 9.666/93, e a Lei nº 8.212/91.  

g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que a licitante ME, MEI ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. A não regularização da documentação, no prazo concedido, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93, neste 

Edital e seus anexos, sendo facultado ao CRTR 08ª Região convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.   

  

4.2.1 - A Licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações:   

  

 Declaração de que a licitante não possui menores de dezoito anos realizando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos realizando qualquer trabalho, 
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salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. (Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 

1999), vide modelo no anexo I, desta Carta Convite;   

 Declaração na qual se compromete a informar qualquer fato futuro que a impeça de 

participar de licitação, devidamente assinada e datada, conforme modelo anexo II;  

 Declaração de Conhecimento das Especificações do Objeto a ser prestado, vide modelo no 

anexo III;  

 Declaração de Pleno conhecimento dos dispositivos contidos na Instrução Normativa nº 

1.234, de 11 de janeiro de 201, vide modelo no anexo IV.  

  

4.3- Para microempresa ou empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, MEI, 
deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, MEI, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, vide anexo IV.       
4.4 - Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou 
todos em nome da filial e todos com o mesmo CNPJ, exceto aqueles que comprovadamente só 
possam ser fornecidos pela matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.   

4.5 - Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia simples. Estes 
deverão ser acompanhados do respectivo original, perfeitamente legíveis, para cotejo por 
servidor ou membro da Comissão de Licitação, até 15 (quinze) minutos antes do início da 
reunião de abertura previsto neste edital, para efeito de conferência para autenticação.    
4.6 - A documentação apresentada deverá estar em plena validade na data de abertura da 
licitação e as certidões que não tiverem expressado este prazo deverão estar datadas dos últimos 
180 (cento e oitenta) dias a contar da data de expedição.   
4.7 - A falta de quaisquer documentos exigidos neste capítulo ou suas apresentações com vícios 
ou em desconformidade com este edital, implicará a inabilidade do licitante, não afastando a 
possibilidade de interposição de recurso no prazo de dois dias úteis, conforme art. 109, § 6º da 
Lei de Licitações.   
4.8 - Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.    
4.9 - As empresas que apresentarem Certidão de tributos (Dívida Ativa, Receita Federal, Estadual, 
Municipal e do Distrito Federal) positiva sem possuir expressamente efeitos de negativa deverão 
apresentar juntamente com as mesmas, documento hábil expedido pelo Poder Judiciário ou pelo 
Órgão emitente de Certidão, informando a situação do processo e a suspensão dos efeitos da 
Certidão de tributo.  
  

CAPÍTULO V– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

  

5.1- Apresentação de, no mínimo, 03 (três) atestados de desempenho anterior, fornecido por 
pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, que comprove que o licitante esteja 
prestando ou tenha prestado eficientemente serviços compatíveis em características, prazos e 
condições com os serviços, objeto do presente.  
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5.2- A comprovação da experiência e capacidade técnica em atendimento a pessoas jurídicas 
poderá ser feita mediante apresentação de Nota Fiscal eletrônica emitida para Sindicatos, 
Associações, Conselhos e outras empresas, ou a pessoas físicas.  
5.3 – O contrato firmado entre o conselho regional e o licitante deve ter duração por tempo 
determinado: início na data de assinatura do Termo até 31 de dezembro de 2020.  
5.4 – O contrato se justifica tendo em vista que encerrou o contrato de prestação de serviços da 
última empresa, em plena pandemia, e este Regional deve seguir os protocolos de prevenção 
durante estabelecidos pelos órgãos públicos.  
  
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS   
  

6.1 – A participação nesta licitação, implicará na aceitação integral e irretratável das normas 
deste Edital. 
6.2 - O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, 
sem que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização. 
6.3 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos em conformidade com a Lei n. 8.666/1993 e 
suas alterações. 
6.4 - As partes elegem o foro da Circunscrição Judiciária de Salvador - BA para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.   
6.5 - Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado, fornecidos 
verbalmente por empregados do licitador não serão considerados como argumento para 
impugnações. 
  

Salvador -BA, 13 de agosto de 2020.  

  

_________________________________  

Tr. Jaguaraci dos Santos  
Diretor-Presidente do CRTR – 8.ª Região  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
I – DA JUSTIFICATIVA 
 
O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8ª Região, no desenvolvimento das suas 
funções de orientar as políticas profissionais, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia, zelar pela fiel observância dos princípios de 
ética e disciplina da classe em todo o território dos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia, necessita 
dispor de canal de comunicação fixo e 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 interestadual, sendo a sede na capital do estado 
da Bahia, mas com Delegacias nas capitais dos estados de Alagoas e Sergipe, nos quais possui 
também competência de atuação. A aquisição de serviços de telefonia fixa e móvel com internet, 
com fornecimento de aparelhos celulares para esta última tendo por finalidade viabilizar a 
comunicação dos Gestores, Conselheiros, Assessores e Fiscais do CRTR 8ª Região entre si, com 
funcionários e público externo, para que o diálogo seja continuo e ininterrupto, tornando-se 
célere e eficiente 
 
II- DO OBJETO  
 
2.1 Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Telefonia Fixa 
Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel) com Longa Distância Nacional, instalação de linhas 
Telefônicas, Assinatura Básica Mensal; Telefonia Móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) com 
Internet móvel a fim de atender as necessidades de comunicação do Regional, com o 
fornecimento de aparelhos novos, de acesso móvel pós-pagos, para o Conselho Regional de 
Técnico em Radiologia – 8.ª Região com cobertura ampla nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe 
(circunscrição do Conselho). 
 
2.2 DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES 
Item Descrição Qtd 

1 Prestação de Serviço de Telefonia Fixa na sede do CRTR 8.ª Região em 
Salvador/BA, por meio de 01 (um) Tronco, perfil empresarial, com serviço 
de busca automática e com minutos ilimitados para fixo e celular de 
qualquer operadora do Brasil e assinatura DDR's (Discagem Direta a Ramal) 
de 12 ramais com possibilidade de expansão até 20 ramais. 
 

2 

2 Prestação de serviço de Internet Banda Larga, com velocidade mínima de 50 
Mbps, fornecimento de modem e sem franquias para download e upload. 

1 
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3 Prestação de Serviço de telefonia Móvel com cobertura de telefonia ampla 
nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe (circunscrição do CRTR 8.ª Região), 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN), plano ilimitado com ligações para qualquer operadora 
móvel ou fixo, local ou DDD, com pacote mínimo de 3GB de Pacote de Dados 
Móveis mensais, Isenção de Roaming (deslocamento zero), Ligação e SMS 
ilimitadas; WhatsApp à vontade sem descontar da franquia; acesso a caixa 
postal. 

10 

4 APARELHO CELULAR (Modelo de Referência: LG KK8+, ou similar) 
O aparelho deverá dispor, ao menos, dos seguintes recursos: 
01 Tecnologia: Quad-Band 850/900/1800/1900; 
02 - Dual-SIM;  
03 - Memória interna de 16GB, expansível até no mínimo de 128Gb ( micro 
SD); 
04 - 1Gb de memória RAM;  
05 - Processador Quad-Core ARM Cortex-A53; 
06 - Bateria de Lítio de 3000 Mah; 
 07 - Câmeras Frontal e Traseira uma com no mínimo 8 MP;  
08 - Display com Visor Colorido de no mínimo 5.45 polegadas (IPS LCD); 
09 - Peso Máximo 170g;  
10 - Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS; 
11 - Sensores: Acelerômetro, Sensor de Proximidade, Luminosidade,  
12 - Cor: Preferencialmente Preto 

10 

 
2.3 Local da instalação: Rua Chile, n.º 05 Ed. Antônio Ferreira, salas 406 a 410 – Centro CEP: 
40.020.000  
2.4 Os serviços de internet e telefonia serão prestados em conformidade com as normas da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), assim como os aparelhos deverão possuir 
Homologação emitida pela ANATEL com selo de identificação.  
2.5 Os serviços de telefonia fixa deverão prever a portabilidade dos números relacionados abaixo. 
Linha 1: (71)3243-5412  
Linha 2: (71) 3322-4802   
2.6 Permitir a atuação de telefonista, ou seja, a designação de um ramal para centralizar as 
chamadas externas (número principal) e sua consequente distribuição aos demais ramais. 
2.7 Os serviços de internet banda larga deverão atender a necessidade de navegação dos 
funcionários e demais pessoas que transitam pelo escritório descentralizado. 
2.8 O serviço de internet deverá prever fornecimento de endereço IP fixo ou dinâmico, com 
tráfego de dados bidirecional, entrada e saída, e permitir acessos simultâneos entre os 
equipamentos da empresa através de sua rede local. Suporte a videoconferências, downloads, 
uploads, streaming de vídeos, http, smtp, pop, imap e sem restrição a qualquer outro tipo de 
protocolo de internet existente ou que possa a ser criado devido a mudanças de tecnologias, sem 
qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em bytes) e conteúdo da informação trafegada 
no acesso. 
2.9 A prestação dos serviços contratados de telefonia e internet deverão ser realizados 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sem limite de quantidade dos dados trafegados, 
durante todo o período de vigência contratual, exceto os casos de interrupções programadas e 
devidamente previstas na regulamentação vigente, devendo a operadora prestar atendimento, 
com o devido registro das solicitações e reclamações sobre o funcionamento dos serviços 
contratados, nos mesmos moldes. 
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2.10 Acesso direto à internet, não necessitando de contratação de provedores ou serviços de 
terceiros, ou no caso desta exigência, fornecer possibilidade de contratação de provedor 
gratuito. 
2.11 Não serão aceitos aparelhos com modelos em descontinuidade de fabricação ou fora de 
linha. 
2.12 As configurações exigidas neste Termo de Referência contemplam o mínimo a ser 
fornecido.  
2.13 A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se respeitar os 
valores unitários máximos previstos para cada item componente do respectivo lote. 
 
3. DAS OBRIGAÇÕES  
 
3.1 CONTRATANTE 
 
3.1.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido. 
3.1.2 Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja 
refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em 
desconformidade com o solicitado. 
2.1.3. Disponibilizar todas as informações e os meios necessários para que ocorra o fiel 
cumprimento das disposições existentes; 
2.1.4. Autoriza os serviços e emitir os documentos específicos para tal. 
2.1.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto por servidor especialmente designado, na 
forma prevista pela Lei n. 8666/93. 
 
4. CONTRATADA 
 
4.1.1. A Contratada se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar o 
objeto, de primeira qualidade, atendendo as condições e qualidades estipuladas. 
4.1.2. Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as 
com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e 
indiretamente sobre o objeto adjudicado. 
4.1.3. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
contratação. 
4.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte cinco) por cento 
do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em 
data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento. 
4.1.5. Executar o objeto no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação do extrato 
do Contrato no Diário Oficial do Estado. 
 
5. DA GARANTIA 
 
5.1. Os produtos deste Termo de Referência deverão possuir Garantia mínima de 12 (doze) meses 
contra defeitos de fabricação. 
5.2. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
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5.3. Os objetos deste Termo de Referência deverão ser novos, de primeiro uso, não sendo, em 
hipótese alguma, permitida a oferta de equipamentos resultantes de processo de 
recondicionamento e/ou remanufaturamento. 
5.4. Os objetos a serem entregues deverão ser fabricados de acordo com as normas técnicas em 
vigor e legislação pertinente. 
 
6. EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
6.1. A entrega dos materiais encerrar-se-á no prazo estabelecido no item 4.2.5., ou seja, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, e se 
dará na sede do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8ª Região. 
6.2. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar 
constatado ter a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de 
recebimento. 
6.3. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta. 
6.4. No ato do recebimento, caso o objeto apresentado não esteja em conformidade com este 
Termo de Referência, o item será recusado total ou parcialmente, conforme o caso, sem direito à 
indenização à empresa vencedora. 
6.5. Caso o objeto apresente defeito de fabricação ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu 
uso, o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos, a partir da 
data da comunicação feita pelo CRTR 8ª Região. 
6.6. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos 
vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Contratante, nos 
termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 
6.7. O Frete e demais despesas estão inclusos no valor do objeto, devendo a empresa contratada 
entregá-lo no endereço fornecido pela Contratante conforme item 6.1. 
6.8. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, 
mediante justificativa da contratada e consequente aceite da contratante, nos termos da lei. 
6.9. Os objetos, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, Certificados de Garantia e Manuais 
do Proprietário, deverão ser entregues no CRTR 8ª Região, na Rua Chile, n.º 05 Ed. Antônio 
Ferreira, salas 406 a 410 – Centro CEP: 40.020.000. 
6.10. As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a 
respeito dos objetos poderão entrar em contato com o CRTR 8ª Região. 
 
7.DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREҪOS 
 
7.1. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos, sob pena de 
desclassificação. 
7.1.1 A empresa deverá apresentar junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos 
que comprovem o atendimento das especificações contidas no descritivo técnico do produto 
informando marca e modelo. 
 
8.DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento 
definitivo do produto e aprovado os termos das Notas Fiscais. 
8.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de 
recebimento previstos no edital. 
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8.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, 
exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira 
do CRTR 8ª Região.  
 
Salvador -BA, 13 de agosto de 2020.  

  

_________________________________  

Tr. Jaguaraci dos Santos  
Diretor-Presidente do CRTR – 8.ª Região  
 
 


