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FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO  
 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) 

 

Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), plano digital pós-pago, a ser executado de forma 
contínua, com fornecimento de aparelhos telefônicos móveis em regime de comodato, e serviços de chamadas 
locais e longa distância. 
 
1. IMPORTANTE: 

 
 
1.2 CRONOGRAMA: 
 

Atividade/Evento Data até 

Publicar briefing no site do Hospital Evangélico de Vila Velha  22/11/2017 

Receber pedidos de esclarecimentos ou  dúvidas sobre o escopo técnico do 

contrato 

27/11/2017 

Enviar esclarecimento/dúvidas ao proponente 29/11/2017 

Realizar reunião presencial/esclarecimento/escopo 04/12/2017 

Elaborar prova de conceito com 02 aparelhos (executivo e padrão) e 02 linhas 

por uma semana, a fim de avaliar a cobertura e o desempenho técnico 
04/12 a 11/12/2017 

Receber proposta técnica/comercial 11/12/2017 

Equalizar proposta técnica/comercial 22/12/2017 

Definir proponente vencedor 29/12/2017 

Realizar planejamento de transição 05/01/2018 

Realizar transição entre fornecedores 31/01/2018 

Iniciar serviço de telefonia do proponente vencedor 01/02/2018 

 
 

Data da Publicação:     
 
Limite para o recebimento das propostas: às 17h:00min do dia 30 de novembro de 2017 
 
OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento 
das propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo. 
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DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite 
de recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos: 
 

 E-mail: compras@aebes.org.br e  telecom.ti@evangelicovv.com.br 

 Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): (27) 3331-7541 
 

 
2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:  
(    ) Menor Preço 
(    ) Melhor Técnica (cobertura)      
( X ) Melhor Preço e Técnica (cobertura) 
(    ) Outro – Descrever:  

 
 

3. DADOS DA CONTRATANTE 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria 

e gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e 

aproximadamente 3.000 (Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são: 

 

 Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de 
Laranjeiras – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42. 

 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

4.1  AREA DE COBERTURA 
 
A empresa CONTRATADA deverá possuir abrangência de cobertura ou convênio para atendimento de no 
mínimo 89% (oitenta e nove por cento) na grande Vitoria e 100% nas instalações do Hospital Estadual Dr. 
Jayme dos Santos Neves (HEJSN) 
 
4.2  ESTIMATIVA DE CONSUMO 
 
a) As ligações entre as linhas pertencentes ao Plano Corporativo contratado são de valor zero, 

independentemente do consumo; 

b) As linhas contratadas deverão ser isentas de assinatura e de taxas de ativação. 

c) As linhas contratadas deverão ser providas de Identificador de Chamadas e Serviço de Caixa Postal. 

d) A Contratada deverá disponibilizar à Contratante o serviço de Gestão on line para bloqueio e desbloqueio 

de serviços e acompanhamento dos gastos das linhas contratadas sem custo. 

e) Para o tráfego de dados (pacotes) deverá ser utilizada a tecnologia 4G com custo zero para acesso aos 
aplicativos de comunicação WhatsApp, Telegram e Facebook. 
 

 

mailto:compras@aebes.org.br
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Estimativa de Linhas 

Configuração Quantidade 

Ativas 33 

Pré-ativas (reservas) 5 

Total Contratadas 38 

 

Matriz de Serviço 

Perfil Voz Dados SMS Quantidade 

PABX ILIMITADO   04 

Diretoria 300 min 2 GB Sim 03 

Gerência 180 min 1 GB Sim 08 

Gestão 120 min 500 MB Sim 14 

Serviço 60 min 500 MB Sim 04 

Total 33 

 

Especificações 

Tipos de Serviço Franquia 

Ligação feita para fixo da mesma cidade ou 
entre cidades do mesmo DDD. 

Ilimitado 

Ligação feita de móvel para móvel da mesma 
operadora, de mesmo DDD e que não 
pertença ao Plano Corporativo 

Ilimitado 

Ligação feita de móvel para móvel de outra 
operadora, de mesmo DDD. 

Ilimitado 

 
4.3  CONTROLE DE CHAMADAS E GASTOS 
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a) O sistema deve permitir o bloqueio e desbloqueio individualizado por linha/aparelho/dados/aplicações 

com rastreabilidade e controle de horário, dia e minutos.  

 

b) O sistema deve fornecer arquivo txt ou xls com o detalhamento espelhando o valor total contratado e os 

serviços individuais de cada linha. 

 

c) As faturas mensais devem conter o extrato dos serviços e ligações cobradas, e serão apresentadas 

individualizadas e enviadas às contratantes;  

 

d) As faturas mensais devem conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 Número da linha; 
 Todas as ligações cobradas contendo: data, hora, minuto de início; duração; tipo de tarifação; 

valor; valor dos impostos e encargos incidentes; 
 Total cobrado da contratante; 

 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela ADMINISTRAÇÃO em até 48 

(quarenta e oito) horas, por meio de um consultor designado para acompanhamento da ata; 

 
4.4  CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS 
 
A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE, para escolha, de no mínimo 03 tipos de 

aparelhos de marcas diferentes, em regime de comodato ou aquisição a custo simbólico e que no final da 

vigência original os mesmos fiquem em definitivo com a CONTRATANTE. Os aparelhos deverão atender às 

características descritas abaixo: 

1) 03 deverão ser de linha executiva, que atendam as seguintes características: 

Iphone penúltima geração; 
 

2) 12 deverão ser aparelhos de linha de gestor, que atendam as seguintes características: 

Iphone antepenúltima geração; 
 

3) 18 deverão ser aparelhos smartphone de linha média baixa, que atendam as seguintes características: 

 Certificado de homologação da ANATEL; 

 Display gráfico com luminosidade; 

 Identificadores permanentes de sinal e de carga de bateria; 

 Configuração de toques de campainha para as funções “normal” (campainha com ou sem 

vibratório) e “silencioso” (somente vibratório); 

 Menu auto-explicativo em português; 

 Identificação de chamadas; 

 Aviso de mensagens recebidas e chamadas não atendidas; 

 Registro de chamadas (pelo menos as dez últimas feitas a partir do aparelho e recebidas pelo 

mesmo); 
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 Agenda telefônica com, no mínimo, 200 (duzentos) números, no caso de celulares 

TDMA/CDMA ou 250 (duzentos) números, somando-se a memória interna do aparelho com a 

memória do chip, no caso de GSM; 

 Recurso de envio e recebimento de mensagens (SMS); 

 Discagem rápida por nome ou posições; 

 Câmera integrada. 

 

 

4.5 FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS APARELHOS 

 
a) Os aparelhos deverão ser substituídos a cada 18 (dezoito) meses a contar da data de sua habilitação, a 

critério da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá efetuar a troca no prazo de até 30 (trinta) dias a partir 

do recebimento da solicitação da contratante; 

 

b) A partir da comunicação pela CONTRATANTE de roubo, furto ou perda do aparelho, a CONTRATADA se 

responsabilizará pela reposição do aparelho com as mesmas características em até 10 dias uteis e pelo 

imediato bloqueio ou desbloqueio da linha quando necessário, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento 

de quaisquer serviços contratados que porventura venham a ser utilizados indevidamente; 

 
c) Fornecer todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos aparelhos móveis, incluindo 

carregador de bateria, fone de ouvido, capa e película protetora, manual de operação em português, 

bateria original do fabricante; 

 
d) Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, salvo 

nas hipóteses previstas em lei; 

 
 

4.6  INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE na proposta técnica: 

 

a) Custo dos aparelhos; 

b) Custo da ligação por minuto (DDD, DDI, local, regional, mesma operadora e outras operadoras); 

c) Custo e prazo da reposição do aparelho danificado por mau uso; 

d) Garantia da disponibilidade do serviço; 

e) Informação pró-ativa sobre o “estouro” da utilização da franquia de voz e pacote de dados. 
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5. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
5.1. Documentação obrigatória para habilitação:  
A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, para a prestação do 
serviço para o qual poderá ser contratada, devendo fornecer anexo à proposta e sempre que solicitado, os 
seguintes documentos: 

 Certidão Negativa de débito Estadual; 

 Certidão negativa de débito emitida pela Secretaria de Fazenda do município no qual a empresa estiver 
sediada; 

 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União; 

 Certidão Negativa de débitos Trabalhistas emitida pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Certidão de Regularidade do FGTS.  

 Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida; 
(Exemplos: Alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro); 

 Certidão de regularidade técnica (CRT), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

 Anotação de responsabilidade técnica (ART), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

 Contrato social e alterações; 

 Apresentação da Carta de Referência emitida por duas empresas atestando a capacidade técnica nos 
casos em que se aplicar; 

 Carta de Exclusividade se for o caso. 
 

 Obs: A ausência de qualquer documento acima impede a participação na cotação, mesmo que a 
empresa atenda aos critérios estipulados no item 2. 

 
5.2. Documentação Específica exigida do serviço/produto:  
 

 Caso o serviço a ser prestado tenha necessidade de alocar pessoa(s) na CONTRATANTE, será solicitado 
a apresentação da documentação exigida pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho) descrita no Anexo II - Solicitação de documentos a terceiros, após 
análise do Anexo I - Ficha de Registro do Prestador de Serviços referente ao Manual de terceiros, o 
qual é parte integrante do presente documento. O Anexo II será enviado pelo SESMT caso necessário. 

 Nas contratações que envolverem a prestação de serviços, serão retidos na fonte os tributos federais, 
quando aplicável.  

 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO 
 
 

 Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, bem como sua 
cessão ou transferência, total ou parcial. 
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 É expressamente vedado a qualquer das partes desconto ou cobrança de duplicata através de rede 
bancária ou de terceiros, bem como a cessão de crédito dos valores objetos deste contrato ou sua 
dação em garantia. 
 
 

7. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 Os pagamentos serão condicionados à apresentação mensal da Nota Fiscal dos serviços 
executados/produtos/detalhados entregues, sendo pago em até 15 (quinze) dias após a data de 
emissão da nota fiscal. 

 
  

 
8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
24 (vinte e quatro) meses para a Unidade HEJSN; 
(Caso seja contrato de adesão deve ser enviado o contrato juntamente com a proposta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR 
DE SERVIÇO 

 

Razão Social: 
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Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Tel.:  E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel:  

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho: 

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES: 

1. Descrição sumária das atividades: 
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Setores de atuação: 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e 

produtos químicos: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir 

na rotina diária dos empregados da AEBES: 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do 

Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando 
das reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
 
______________________________________________________________________________________ 
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7. Observações: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________ 

 


