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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO
Rua Maranhão, 310, 4º Andar, - Bairro Santa Eﬁgênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330
Telefone: (31) 3226-8403 e Fax: @fax_unidade@ - h p://crn9.org.br/

EDITAL Nº 06/2020
Processo nº 090924.000004/2020-11
UASG: 926143

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO sediado à rua
Maranhão, 310, 4º andar, bairro Santa Eﬁgênia de Belo Horizonte de Minas Gerais, CEP: 30.150-330, por
meio de sua pregoeira, Vania Godinho, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL DO GRUPO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro
de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Norma vas SEGES/MP nº 05, de 26
de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Norma va SLTI/MP nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data: 26/10/2020
Horário: 10:00h
Local da sessão : www.comprasgovernamentais.gov.br

1.

DO OBJETO

1.1
Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para prestação de serviços
na sede e delegacias do CRN9, com fornecimento de toner, conforme especiﬁcações do Edital e Anexos.
1.2
A licitação será formada por grupo único composto por dois itens, conforme tabela constante no
Termo de Referência. O licitante deverá oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.3
O critério de julgamento adotado será o menor preço global observadas as exigências con das
neste Edital e seus Anexos quanto às especiﬁcações do objeto.
2.

DOS PRECO DE REFERÊNCIA

2.1.
O valor global anual es mado para esta contratação é de R$16.950,00/ano (dezesseis mil,
novecentos e cinquenta reais por ano), conforme especiﬁcações do Termo de Referência, anexo I deste
edital.
2.2.
As despesas desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº
6.2.2.1.1.01.04.04.026.
3.

DO CREDENCIAMENTO
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3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par cipação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer ﬁcado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra cados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en dade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa dão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente,
à correção ou à alteração dos registros tão logo iden ﬁque incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiﬁcação no momento
da habilitação
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1.
Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1

Os licitantes deverão u lizar o cer ﬁcado digital para acesso ao Sistema

4.1.2 A par cipação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art.
48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.2.

Não poderão par cipar desta licitação os interessados:

4.2.1 proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da legislação
vigente;
4.2.2

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administra va ou judicialmente;
4.2.4

que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5
que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou
liquidação;
4.2.6

en dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário);
4.3.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na
qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a)
detentor de cargo em comissão ou função de conﬁança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou
b)

de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
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4.3.1 Para os ﬁns do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF
nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203,
de 04 de junho de 2010);
4.4.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u lização, na execução
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança neste órgão contratante.
4.5.
Como condição para par cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, rela vo às seguintes declarações:
4.6.1
que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.6.2

que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos;

4.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação deﬁnidos no Edital e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.4
que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar go 7°,
XXXIII, da Cons tuição;
4.6.6
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma va
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.6.7
que não possui, em sua cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons tuição
Federal;
4.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
4.6.
A declaração falsa rela va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automa camente a etapa de envio dessa documentação
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
5.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.
Por serem Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as empresas deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade ﬁscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emi das pelo sistema ou de sua desconexão.
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5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re rar ou subs tuir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema
5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiﬁcação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classiﬁcado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1

Valor unitário e total dos itens.

6.1.2

Descrição do objeto, contendo as informações similares à especiﬁcação do Termo de Referência

6.2.

Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços;
6.3.1
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do ar go 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
6.3.2
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quan ta vo necessário, com base na
alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG
n.5/2017.
6.4.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro
ou cotação incompa vel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:
6.4.1
Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man do durante toda a
execução contratual;
6.4.2
Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para ﬁns de total
ressarcimento do débito.
6.5.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efe vos recolhimentos da empresa nos úl mos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à ﬁscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os ﬁns do previsto no subitem anterior.
6.6.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão re dos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
con das, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan dades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua subs tuição.
6.8.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assis ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.10.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando par ciparem de licitações públicas.
6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons tuição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso veriﬁcada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato
7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especiﬁcações exigidas no Termo de Referência.
7.2.1

Também será desclassiﬁcada a proposta que iden ﬁque o licitante.

7.2.2 A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os par cipantes.
7.2.3 A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas
par ciparão da fase de lances.
7.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5.
Iniciada a etapa compe va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
7.5.2

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.5.2.1 Na fase de lances, muito embora a classiﬁcação ﬁnal seja pelo valor global do grupo, a disputa
será por item. A cada lance ofertado (por item), o Sistema atualizará automa camente o valor global do
grupo sagrando-se vencedora a empresa que ofertar o menor valor global do grupo;
7.5.3

O lance para o item “impressões”, será ofertado referente ao valor unitário de impressão.

7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ﬁxado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl mo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$10,00
(dez reais) para os equipamentos e de R$0,01 (hum centavo) para a impressão.
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7.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automa camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl mos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
7.11. A prorrogação automá ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automa camente.
7.13.
Encerrada a fase compe va sem que haja a prorrogação automá ca pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus ﬁcadamente, admi r o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a iden ﬁcação do licitante.
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe va do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis r por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par cipantes, no sí o eletrônico u lizado para divulgação.
7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço global por grupo, conforme deﬁnido neste
Edital e seus anexos.
7.19.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances ﬁnais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.21.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
serviços:
7.21.1 prestados por empresas brasileiras;
7.21.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.21.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.22.
Persis ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
7.23.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
ob da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.23.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.23.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiﬁcado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao úl mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
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7.23.2.1.
É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par r de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de ﬁndo o prazo.
7.24.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compa bilidade do preço em relação ao máximo es pulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2.
Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.2.1

não es ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.2.2

contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.2.3

não apresente as especiﬁcações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.2.4 apresentar preço ﬁnal superior ao preço máximo ﬁxado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível;
8.2.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suﬁcientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
8.2.4.1.1.
for insuﬁciente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respec vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.2.4.1.2.
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles ﬁxados
em instrumentos de caráter norma vo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
cole vas de trabalho vigentes.
8.3.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar go 43 da Lei
n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de
2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.4.
Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante e evidente pela análise
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassiﬁcação, será realizada diligência para
aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.5.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata.
8.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.6.1
É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par r de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de ﬁndo o prazo
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8.7.
Para ﬁns de análise da proposta quanto ao cumprimento das especiﬁcações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
8.8.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.
8.9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a con nuidade da mesma.
8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos ar gos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro veriﬁcará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
9

DA HABILITAÇÃO

9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o eventual descumprimento das condições
de par cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par cipação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man do pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do pelo
Conselho Nacional de Jus ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra vos - CADICON,
man dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs tuição das consultas das alíneas
“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU ( h ps://cer doesapf.apps.tcu.gov.br/ )
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi vas
Indiretas, o gestor diligenciará para veriﬁcar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impedi vas Indiretas.
9.1.2.1.1.
A tenta va de burla será veriﬁcada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassiﬁcação.

9.1.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de par cipação.
9.2.
Caso atendidas as condições de par cipação, a habilitação do licitante será veriﬁcada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal, à
qualiﬁcação econômica ﬁnanceira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma va
SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma va SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante u lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia ú l anterior à data prevista para recebimento das propostas;
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9.2.2.
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respec va documentação atualizada.
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sí os eletrônicos oﬁciais emissores de cer dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
cer dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.4.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
9.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permi dos.
9.6.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da matriz.
9.6.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e ﬁlial com diferenças de números de
documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
9.7.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para ﬁns de habilitação
9.8.

Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.8.2. inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o par cipante sucursal, ﬁlial ou agência;
9.8.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.4. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento
no País;
9.8.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respec va.
9.9.

Regularidade ﬁscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.9.2. prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer dão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A va da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS);
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9.9.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela vo ao domicílio ou sede do
licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto contratual;
9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela va à
a vidade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene cios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
9.10.

Qualiﬁcação Econômico-Financeira:

9.10.1. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua
subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.10.1.1. no caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.10.1.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.10.2. comprovação da boa situação ﬁnanceira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob dos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
LG =

A vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

A vo Total

.

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC =

A vo Circulante
Passivo Circulante

9.10.3. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es mado da contratação .
9.10.4. Índice de Endividamento (EN) não superior a 0,80 (zero vírgula oitenta), ob do através da
seguinte fórmula:
EM= Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
A vo Total
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9.10.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene cios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do úl mo exercício.
9.11.

Qualiﬁcação Técnica:

9.11.1. Dois atestados de Capacidade Técnica emi dos por empresa pública ou privada de forma que a
licitante comprove já ter executado objeto semelhante ao que se propõe nesta licitação.
9.11.1.1.
O atestado deverá conter no mínimo: Iden ﬁcação da empresa pública ou privada,
período da prestação de serviços, a descrição, o quan ta vo, a manifestação quanto à regularidade da
execução do objeto, a data de emissão e a clara iden ﬁcação do seu emitente.
9.11.2. A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal e trabalhista não impede que a
licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
9.11.3. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.12.
Como a par cipação é exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade ﬁscal e trabalhista, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jus ﬁca va.
9.13.
A não-regularização ﬁscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, sendo-lhes concedido o mesmo prazo de
regularização se houver pendencia na documentação de regularização.
9.14.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con nuidade da mesma.
9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.16.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação ﬁxadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
10

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.
A proposta ﬁnal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para ﬁns de
pagamento.
10.2.
A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.
10.3.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=191982&infra_sistema=10…

11/16

04/10/2020

SEI/CFN - 0169455 - Edital

úl mos.
10.4.
A oferta deverá ser ﬁrme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alterna vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassiﬁcação.
10.5.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especiﬁcações ali con das ou que estabeleça vínculo à
proposta de outro licitante.
11

DOS RECURSOS

11.1.
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização ﬁscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo vada,
isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais mo vos, em campo próprio do
sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a tempes vidade e a existência de
mo vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriﬁcará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, in mados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce veis de aproveitamento.

11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repe dos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiﬁcado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não re rar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
ﬁscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con dos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14

DO TERMO DE CONTRATO

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será ﬁrmado Termo de Contrato.
14.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par r da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
14.1.1. Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da data subsequente ao recebimento do AR.
14.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
jus ﬁcada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.2.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi da à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
14.2.1. referida Nota está subs tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
14.2.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con das no edital e seus anexos;
14.2.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar gos 77 e 78 da
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar gos 79 e 80 da mesma Lei.
14.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de
60 (sessenta) meses, conforme art. 57,II da Lei 8.666/93.
14.3.1. Havendo prorrogação contratual, será aplicado ao valor contratado o INPC – Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – observado o reajuste do valor contratado e a manutenção do equilíbrio
econômico ﬁnanceiro na repactuação dos valores da contratação.
14.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível
suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de
19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
14.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas
no edital e anexos.
14.5.
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser man das pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
14.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classiﬁcação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato
ou a ata de registro de preços.
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15

DO PAGAMENTO E REAJUSTE

15.1.

Os critérios de pagamento e reajuste estão disciplinados neste edital e anexos.

16

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1.

Os critérios de aceitação do objeto e de ﬁscalização estão previstos no Termo de Referência.

17

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.
que:

Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário

18.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re rar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
18.1.3. apresentar documentação falsa;
18.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.6. não man ver a proposta;
18.1.7. cometer fraude ﬁscal;
18.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ﬁcará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
signiﬁca vos ao objeto da contratação;
18.3.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso
injus ﬁcado e por descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, até a limite de 10% (dez
por cento) sobre o valor global da contratação, a juízo da Administração;
18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;
18.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
18.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com as demais sanções.

18.5.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
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pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administra vo de Responsabilização – PAR.
18.6.
A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administra va.
18.7.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos
especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente público.
18.8.
Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419 do
Código Civil.
18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
18.12. As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
19

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
19.2. Devido às restrições da COVID-19, a impugnação poderá ser realizada exclusivamente por forma
eletrônica, pelo e-mail licitacao@crn9.org.br e pregão@crn9.org.br.
19.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
19.4.

Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
19.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do Edital e dos anexos.
19.7.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo vada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
19.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
par cipantes e a Administração.
20

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o primeiro dia ú l
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subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para ﬁns de
habilitação e classiﬁcação.
20.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.
20.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
20.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
20.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
20.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico do Comprasnet e no site
www.crn9.org.br.
20.12. Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:
20.12.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

20.12.2.

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

Documento assinado eletronicamente por Vania Alexandre de Assis Godinho, Pregoeiro(a), em
04/10/2020, às 23:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0169455 e
o código CRC 12371192.

Referência: Processo nº 090924.000004/2020-11

SEI nº 0169455
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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO

Rua Maranhão, 310, 4º Andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330
Telefone: (31) 3226-8403 - h p://crn9.org.br/ - E-mail: crn9@crn9.org.br

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 090924.000004/2020-11
1. DA SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Atender à demanda do CRN9, sede e delegacias, para ﬁns de impressões e escaneamentos u lizados,
inclusive, no atendimento ao público.
A licitação deve ser feita por meio de Pregão Eletrônico com critério de julgamento MENOR VALOR
GLOBAL POR GRUPO, sendo grupo único.
2. OBJETO
Contratação de empresa(s) especializada(s) em outsourcing de impressão para prestação de serviços na
sede e delegacias do CRN9, com fornecimento de toner, conforme especiﬁcações do Edital e Anexos.
3. DO QUANTITATIVO E VALOR
GRUPO ÚNICO
Item

Especiﬁcação

Quan ta vo

1

Impressora Mul funcional Monocromá ca (locação
10
do equipamento)

2

Impressões - Mul funcional Monocromá ca

Valor
Valor
Es mado/Unidade/Mês Es mado/Ano
R$ 132,50

35.000

R$ 0,03

R$ 15.900,00
R$ 1.050,00

*** Os lances para impressões serão dados considerando valor unitário de impressão.
3.1 Quan ta vo es mado anual de impressões, por equipamento, em cada localidade:
Localidade

Impressora
Mul funcional

Belo
Monocromá
Horizonte/MG
Uberlândia/MG Monocromá
Pouso
Monocromá
Alegre/MG
Montes
Monocromá
Claros/MG
Juiz de
Monocromá
Fora/MG
Ipa nga/MG
Monocromá
Total es mado/ano

Quan dade de
Equipamentos

ca

5

ca

1

ca

1

ca

1

ca

1

ca

1

Es ma va de quan dade de
Impressões por ano
20.000

15.000

35.000

Valor es mado
por ano
R$ 600,00

R$ 450,00

R$1.050,00
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3.1.1 Valor total es mado/ano (locação + impressões) para esta despesa R$16.950,00/ano (dezesseis mil,
novecentos e cinquenta reais por ano)
3.1.2 Caso haja prorrogação contratual, o valor global do contrato poderá alcançar R$84.750/5 anos
(oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais em cinco anos) considerando valor ﬁxo e es ma va de
impressões.
3.2 Endereço de instalação dos equipamentos em cada localidade:
Localidade
Belo Horizonte/MG
Uberlândia/MG

Endereço
Rua Maranhão, 310, 3º e 4º andares, bairro: Santa Eﬁgênia, CEP: 30.150-330
Rua Cel Antônio Alves Pereira,400, Sl 915, Centro, CEP: 38.400-104

Pouso Alegre/MG Rua Cel Otávio Meyer, n° 160, sala 225, Ed. Pouso Alegre Shopping Center, CEP: 37.550-068
Montes Claros/MG Rua Correia Machado, 1025– Sl. 1305, Ed. Premier Center, Centro CEP: 39.400-090
Rua Halfeld, 651, Sl 1406-(Ed. Bancan l), Centro CEP: 36.010-902
Juiz de Fora/MG
Ipa nga/MG

Rua Vinhá co, 15 – Sala 707 (Edi cio Horto Oﬃce), Bairro Horto. CEP: 35.160-317

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
As especiﬁcações das impressoras são as que seguem:
4.1 Impressora Mul funcional Monocromá ca
MULTIFUNCIONAL LASER/LED MONOCROMÁTICA
(Fornecimento, em regime de comodato, de equipamento novo e/ou 1º uso)
· Velocidade mínima de 42 ppm A4
· Impressora, Copiadora e Scanner de Rede (Padrão)
- Resolução mínima de impressão 600 x 600 DPI
· Painel LCD ou Touchscreen de funcionamento de no mínimo 5" polegada
· Ciclo mensal mínimo: 140.000 paginas
· 01 Bandeja Principal com capacidade mínima de 500 folhas nos formatos Carta/A4, O cio
. Bandeja Mul funcional com capacidade mínima de 100 folhas nos formatos Carta/A4, O cio, com gramatura
mínima de 60 g/m² até 175 g/m²
. Saída de papel mínimo de 150 folhas A4
· Alimentador automá co de Documento de Passagem única duplex com capacidade mínima de 50 folhas
· Mesa de Original: A4 / A5 / A6 / Carta / O cio
· Processador mínimo: 800 MHz
· Memória padrão mínima: 1.0 MB
· Duplex automá co para cópia, impressão e scanner.
· Redução e ampliação de 50% a 400% em incremento de 1%
· Protocolo de Impressão: TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP.
· Interface Padrão: USB 2.0 Frontal/Wi-Fi/ Ethernet10/100/1000 Base TX
· Linguagem de impressão Padrão: PCL5 , PCL6 e PostScript3 emulados
· Scanner de rede (padrão) com resolução mínima 600 x 600 DPI
· Velocidade mínima do Scanner: 35 ipm
· Digitalização para : E-mail /Internet FAX (SMTP), SMB, FTP.
Formatos de Arquivos para digitalização: TIFF, JPEG, PDF, PDF Compacto/ OCR, PDF pesquisável.
· Fax ITU-TG3,
· Velocidade do Modem (Fax) 33.6 kpbs.
· Sistema Operacional: Windows 10/8.1/7 (32/64 bit), Windows Server (2019/2016/2012 R2 (64 bit)/2012 (64 bit)/
2008 R2 (64 bit) /2008 (32/64 bit), Mac® (OS X 10.6 e posterior => 10.9 ~ 10/14) Linux.
Requisitos de energia: bivolt ou conforme voltagem da localidade de disponibilização do equipamento.

4.3 A empresa contratada deverá providenciar, às suas expensas:
a) serviços de manutenção preven va e corre va
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b) reposição de peças e materiais de consumo necessário para funcionamento, inclusive tonners (a
contratada não terá de fornecer papel)
c) controle das impressões através dos contadores internos das impressoras, sendo este descrito na Nota
Fiscal correspondente
d) adaptação aos pos de tomadas existentes nos locais designados para instalação dos equipamentos;
5. DOS PRAZOS
Após a assinatura do contrato, o prazo para disponibilização do(s) equipamento(s) para uso será de até 7
(sete) dias úteis.
5.1 A subs tuição de toners deverá ocorrer em até 24h contados da solicitação feita pelo CRN9.
5.1.1 Deverá ser disponibilizado toner para uso imediato no equipamento e, ao menos 1 (um) toner
reserva que ﬁcará disponível no CRN9 para a necessidade de subs tuição imediata.
5.2 A manutenção preven va/corre va deverá ser prestada on site, comparecendo o técnico in loco em
até 24h da comunicação da ocorrência para atendimento no horário das 09:00 às 17:00h em dias úteis.
5.3 Havendo necessidade de subs tuição de equipamento, esta deverá ocorrer em até 48h da visita
técnica que não lograr êxito no reparo do equipamento.
5.4 Caso equipamento apresente quan dade excessiva de defeitos e manutenções, causando atrasos e
prejuízo ao serviço, o mesmo deverá ser subs tuído por outro em perfeito funcionamento e de mesma
especiﬁcação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a par r da solicitação feita pelo CRN9
6. DOS LOCAIS DE ENTREGA
O local de entrega dos equipamentos e da execução da prestação de serviços será conforme descrito na
planilha à Cláusula 3 deste Termo.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Prestar os serviços/entregar os materiais à CONTRATANTE em conformidade com a proposta
apresentada e demais documentos vinculantes referentes à proposta comercial.
7.2 Cumprir ﬁelmente as obrigações dispostas neste contrato, obedecendo rigorosamente às
especiﬁcações técnicas exigidas e prestando todos os esclarecimentos necessários que lhe forem
solicitados.
7.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
7.4 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, e
em compa bilidade com todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na contratação.
7.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir imediatamente, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados.
7.6 Responsabilizar-se pela conduta de todos os proﬁssionais envolvidos e pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo-se ou reduzindo-se essa responsabilidade devido à existência de ﬁscalização ou
acompanhamento pelo CRN9.
7.7 Independente do acompanhamento e ﬁscalização exercidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
deverá exercer ﬁscalização permanente sobre os serviços por ela executados obje vando manter elevado
padrão de qualidade dos serviços prestados e manter permanente contato com a ﬁscalização da
CONTRATANTE, para solução de eventuais problemas.
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8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo e nas condições estabelecidas neste contrato, bem
como atestar, através de servidor competente, a Nota Fiscal/Fatura rela va à efe va prestação dos
serviços.
8.2 Promover o acompanhamento e a ﬁscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito
cumprimento, sob os aspectos quan ta vos e qualita vos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corre vas.
9. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento será efetuado em uma única parcela mensal, até 10 (dez) dias após a apresentação da
respec va nota ﬁscal/fatura, devidamente atestada pelo setor competente.
9.1. O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário ou em moeda nacional, por meio de ordem
bancária contra qualquer ins tuição bancária indicada na proposta, devendo ser informado o nome do
banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efe vado o crédito, mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo ﬁscal designado pelo CRN9.
9.1.1. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou
agências são de responsabilidade da Contratada.
9.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeçam liquidação da despesa, aquela
será devolvida à Contratada e o pagamento ﬁcará pendente até que a empresa providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo para o pagamento, após a regularização da situação e/ou
reapresentação do documento ﬁscal, não acarretando qualquer ônus para o CRN9.
9.3. Os tributos, contribuições ﬁscais e paraﬁscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias são
de responsabilidade da Contratada, podendo o CRN9 exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua
regularidade.
9.4. Para efeito de pagamento mensal, a Contratada deverá apresentar juntamente às notas
ﬁscais/faturas, as Cer dões Nega vas, ou Posi vas com Efeito de Nega vas, que comprovem sua situação
regular nos mesmos moldes da cláusula 10 do edital.
9.5. O CRN9 poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada, nos termos do instrumento contratual.
9.6. Caso a Contratada seja optante do SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,
a devida comprovação, a ﬁm de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme
legislação em vigor.
9.7. Os pagamentos efetuados não isentarão a Contratada das obrigações e responsabilidades.
9.8 As despesas decorrentes desta contratação, correrão por contada seguinte dotação orçamentária:
6.2.2.1.1.01.04.04.026.
9.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela será: Multa - por atraso de
pagamento limitada a 2% do valor da prestação e juros moratórios limitados a 1% ao mês.
9.1.1 O percentual de juros moratórios será aplicado proporcionalmente aos dias de atraso, sendo
aplicado 0,033333% por dia de atraso, que começará a incidir no dia seguinte ao do vencimento e até a
data do pagamento da obrigação pelo devedor.
9.10 O contrato poderá ter sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses desde que em consonância com
o art. 57 da Lei 8.666/93, quando será aplicado o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
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observado o reajuste do valor contratado e a manutenção do equilíbrio econômico ﬁnanceiro na
repactuação dos valores da contratação
10 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ficará impedida de par cipar de licitação e de contratar com a Administração e, se for o caso, será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e seus anexos e das demais cominações legais, garan da a defesa prévia, a licitante que, dentro do prazo
de validade de sua proposta:
10.1 não man ver sua proposta pelo prazo de validade da mesma, não podendo ser inferior a 60
(sessenta) dias;
10.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
10.1.2 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
10.1.3 falhar ou fraudar na execução do objeto licitado;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal.
10.1.4.1 considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
10.2 Em conformidade com o estabelecido nos ar gos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a licitante vencedora
que descumprir as condições deste edital e seus anexos, garan da a defesa prévia, ﬁcará sujeita às
seguintes penalidades, sem prejuízo do disposto no caput do item 14.
10.2.1 pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a administração poderá, garan da a prévia
defesa, aplicar as seguintes sanções:
10.2.1.1 advertência;
10.2.1.2 multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso
injus ﬁcado e por descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, até o limite máximo de
10% (dez por cento) sobre o valor global da contratação, a juízo da Administração;
10.2.1.3 suspensão temporária de par cipação em licitação por prazo não superior a 2 (dois) anos;
10.2.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
10.3 A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da in mação do ato.
10.4 Os atos administra vos de aplicação de sanções, bem como a rescisão contratual, serão publicados
resumidamente no Diário Oﬁcial da União e registrados no SICAF.
10.5 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e/ou danos causados à
Administração.
10.6 No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da
in mação para pagamento, a importância poderá ser descontada de pagamentos pendentes,
comprovando-se o depósito perante a Administração, ou ainda cobrada judicialmente, acrescida de juros
moratórios de 1% (um por cento)ao mês.
11. PRAZO
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O prazo do contrato a ser ﬁrmado será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme permite o art. 57, II, da Lei 8.666/93.
12. DA EXPEDIÇÃO
Este termo de Referência foi elaborado, em conformidade com a legislação vigente, pela gerente geral do
CRN9 que o assina.
13. DA APROVAÇÃO
Aprovo este Termo de Referência ressaltando que todos os preceitos legais per nentes deverão ser
obedecidos, em especial as diretrizes supracitadas.

Documento assinado eletronicamente por Vania Alexandre de Assis Godinho, Pregoeiro(a), em
01/10/2020, às 15:24, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Maria Fernanda Camargos, Gerente Geral, em
01/10/2020, às 17:46, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Regina Rodrigues de Oliveira, Presidente, em
02/10/2020, às 09:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0169386 e
o código CRC 23DCF4EF.

Referência: Processo nº 090924.000004/2020-11

SEI nº 0169386
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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO
Rua Maranhão, 310, 4º Andar, - Bairro Santa Eﬁgênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330
Telefone: (31) 3226-8403 e Fax: @fax_unidade@ - h p://crn9.org.br/

MINUTA DE CONTRATO
Processo nº 090924.000004/2020-11
PREGÃO ELETRÔNICO CRN9 Nº 06/2020

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO com sede na rua Maranhão, 310, 4º
andar, bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 08.641.589/000119, neste ato representado por sua diretora presidente ......................................., portadora da identidade
profissional nº ...........e por seu diretor tesoureiro, ............................., portador da identidade profissional nº
.......... doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa .............................. inscrita no CNPJ sob o nº
............................, sediada na ..................................., em ............................. doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
................., e CPF nº ........................., em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Instrução Normativa
SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e
suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico ...../......,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa(s) especializada(s) em outsourcing de impressão para prestação de serviços na sede
e delegacias do CRN9, com fornecimento de toner, conforme especificações do Edital e Anexos.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se à data de sua
publicação no Diária Oficial da União - DOU.
2.2. Parágrafo Único: O contrato poderá ter sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses desde que em
consonância com o art. 57 da Lei 8.666/93, quando será aplicado o INPC – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – observado o reajuste do valor contratado e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro
na repactuação dos valores da contratação.
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CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1
O valor para a contratação será fixo de R$.........(...) para os equipamentos e de R$.......... (.....) por
impressão.
3.2
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
3.3
DO VALOR GLOBAL - referente à possível prorrogação contratual pelo prazo de cinco anos, sendo
considerado o quantitativo estimado de impressões conforme edital do pregão eletrônico, é estimado e
previsto em R$.......... (.....).

4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na dotação orçamentária própria à rubrica
6.2.2.1.1.01.04.04.026.

5.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referência.

6.

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

6.1. A disciplina do recebimento do objeto e fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no
Edital e/ou Termo de Referência.
6.2. Fica estabelecido como fiscal do contrato o Sr........, funcionário do CRN9.

7.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e/ou Termo de
Referência.

8.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e/ou Termo de
Referência.

9.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
9.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
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9.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
9.4.3. Indenizações e multas.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

10.1. É vedado à CONTRATADA:
10.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
10.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

13.1. É eleito o Foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.
Documento assinado eletronicamente por Vania Alexandre de Assis Godinho, Pregoeiro(a), em
02/10/2020, às 07:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0169790 e
o código CRC C313EC54.

Referência: Processo nº 090924.000004/2020-11

SEI nº 0169790
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