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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1ª REGIÃO, 

entidade autárquica federal, criada pela Lei Nº 6.965, de 09 de dezembro de 

1981, e regulamentada pelo Decreto Nº 87.218, de 31 de maio de 1982, com 

sede na Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 

20.031-010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.° 32.243.313/0001-67, doravante denominado 

CONSELHO, torna público que, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e demais diplomas legais elencados no item 1 deste PREGÃO 

PRESENCIAL, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 

003/2015, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente ao PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 042/2014, que tem por objeto a contratação de 

empresa especializada para FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO 

DE ESCRITÓRIO, sob a condução e julgamento da Pregoeira, devidamente 

auxiliada pela sua equipe de apoio, todos designados pela Portaria Nº 011, de 19 

de maio de 2015, mediante as condições estabelecidas no Edital, no local, dia e 

hora indicados abaixo: 

 LOCAL: Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20031-010 
 

DIA: 09/06/2015 

 

HORÁRIO: 9 horas 

 

 

1. DOS ANEXOS:  
 

1.1  -   Integram este EDITAL os seguintes Anexos:   

  
 1.1.1 – ANEXO I: PROJETO BÁSICO; 
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 1.1.2 -  ANEXO IIA: CARTA DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE   

   LEGAL DA EMPRESA; 
 ANEXO IIB:  CARTA DE CREDENCIAMENTO DA MICROEMPRESA OU 

EMPRESADE PEQUENO PORTE; 
 
        1.1.3 -  ANEXO III:   DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

 
    1.1.4 -  ANEXO IV:    DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

SUPERVENIENTES; 
 
    1.1.5- ANEXO V:    MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
 

               1.1.6 -  ANEXO VI:  DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES; 
 

 1.1.7 – ANEXO VII:   MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
 

    1.1.8 - ANEXO VIII:    MINUTA DO CONTRATO. 

     

2.    DO FUNDAMENTO  LEGAL: 
 

2.1  - O PREGÃO PRESENCIAL obedecerá às normas legais e reger-se-á pelas 

condições contidas neste Edital e em seus Anexos (de I ao VIII), bem como pelos 

diplomas legais, relacionados a seguir: 
2.1.1 - Lei nº 10.520, de 17.07.2002 (Instituição do Pregão); 

2.1.2 - Decretos Nºs 3.555, de 08.08.2000 — alterado pelo Decreto                 

nº 3.693, de 20.12.2000, Regulamento do Pregão — 3697, de 

21.12.2000, e 3.784, de 06.04.2001; 
2.1.3 - Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores, Estatuto 

Federal de Licitações; 

2.1.4 - Decreto Nº 3.931, de 19.12.2001, alterado pelo Decreto                        

Nº 4.342, de 23.08.2002, que Regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços (SRP); 

2.1.5 - Lei nº 8.078, de 11.09.90, Código de Defesa do Consumidor; 

2.1.6 -  Demais exigências deste Edital e de seus Anexos. 

 

3.    DO OBJETO DO PREGÃO: 
 

3.1 – A presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL e através do 

Sistema de Registro de Preços (SRP), tem por objeto a contratação empresa 

especializada  para Fornecimento de Materiais de Suprimento de Escritório, 
conforme Projeto Básico – Anexo I deste Edital.  
 

4.    DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 
4.1 - No local, dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, serão 
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realizados os procedimentos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL, com 

respeito ao (à): 

 4.1.1-  Recebimento do credenciamento do Representante Legal da 

Licitante interessada em participar do Pregão; 
  4.1.1.1 – Recebimento do credenciamento da microempresa ou 

da empresa de pequeno porte que obriga, também, 

independentemente      da      apresentação       do 

credenciamento previsto no subitem 4.1.1 deste 
Edital, a apresentar o credenciamento aqui citado, 

conforme Anexo II B.  

 4.1.2 - Recebimento dos envelopes Proposta de Preços (Nº 1) e 

Documentação de Habilitação (Nº 2) em cumprimento às 
exigências do Edital; 

 4.1.3 - Abertura do envelope Proposta de Preços para exame e 

verificação da conformidade das Propostas com relação ao Edital; 

 4.1.4 -  Divulgação das Licitantes classificadas e desclassificadas; 

 4.1.5 - Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 
 4.1.6 - Abertura do envelope Documentação de Habilitação da Licitante 

detentora do menor preço para exame e análise da 

documentação apresentada; 

 4.1.7 - Devolução dos Envelopes Documentação de Habilitação fechados 
às demais Licitantes, após a assinatura do Contrato ou 

recebimento da Autorização de Faturamento-AF pela Licitante 

vencedora; e 

4.1.8 - Outros procedimentos que se fizerem necessários à realização do 
PREGÃO PRESENCIAL. 

4.2 -  As decisões da Pregoeira serão comunicadas diretamente aos 

interessados durante a Sessão Pública e lavradas em ata ou, ainda, a critério da 

Pregoeira por intermédio de “fax” e/ou “e-mail”, com comprovação de seu 
recebimento. O resultado final do certame será, também, divulgado mediante 

publicação de aviso no Diário Oficial da União ou através da página do 

CONSELHO na internet: www.crefono1.gov.br.  

4.3 - A solicitação de informações e/ou esclarecimentos de dúvidas a respeito 

das condições do Edital e de outros assuntos relacionados ao PREGÃO 
PRESENCIAL deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do 

certame através do endereço eletrônico licitacao@crefono1.gov.br ou do  fax 

(21) 2533-2916, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data ou sessão para 

recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentação de 
Habilitação, conforme encontra-se estabelecido no preâmbulo do Edital, ou 

impugnar o Edital no mesmo prazo, isto é, até o 2º (segundo) dia útil que 

anteceder o certame.  

4.4 - As respostas da Pregoeira aos pedidos de esclarecimentos formulados 
pelas Licitantes serão divulgadas por “e-mail” e/ou “fax” do CONSELHO no prazo 

http://www.crefono1.gov.br/
mailto:licitacao@crefono1.gov.br
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máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

5.    DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

 
5.1 - Poderão participar do PREGÃO PRESENCIAL quaisquer Licitantes que: 

 5.1.1 - Detenham atividade empresarial pertinente e compatível com o 

objeto do certame; 

 5.1.2 - Atendam aos requisitos mínimos de Classificação das Propostas 
exigidos no Edital; e 

5.1.3 - Comprovem possuir os Documentos de Habilitação exigidos no 

Edital. 

5.2 - Não poderão participar do PREGÃO PRESENCIAL: 
 5.2.1 – Consórcios, empresas reunidas em qualquer que seja sua forma 

de constituição; 

 5.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar em qualquer 

Licitação realizada pelo CONSELHO; 

 5.2.3-  Empresas que estejam declaradas inidôneas para participarem 
em licitação ou para ser contratada pela Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 5.2.4-  Empresas que se encontrem sob falência, concordata, concurso 

de credores e em processo de dissolução de sociedade. 
 

6.     DOS PROCEDIMENTOS  LICITATÓRIOS: 

 

6.1 - No local, dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão 
recebidos os credenciamentos e será aberta, pela Pregoeira, a sessão pública 

destinada ao recebimento da Declaração de Habilitação e ao recebimento e 

abertura dos envelopes de Proposta de Preços (Envelope Nº 01) e de 

Documentação de Habilitação (Envelope Nº 02). 
6.2 -  Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de Licitante: 

 6.2.1 - Retardatária, a não ser como ouvinte; ou 

 6.2.2 - Que não apresente as Declarações de Habilitação. 

6.3 -  As penalidades previstas no subitem 22.2 deste Edital serão aplicadas à 

Licitante que fizer declaração falsa. 
6.4 -  No horário indicado para o início do PREGÃO PRESENCIAL, caso a 

Licitante pretenda credenciar o seu Representante Legal, deverá apresentar à 

Pregoeira o documento específico comprovando possuir poderes para formulação 

de Propostas e para a prática de todos os demais atos relativos ao certame, com 
firma reconhecida; e,  

 6.4.1 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o 

Representante Legal da Licitante, obrigatoriamente presente ao 

evento, devidamente credenciado. 
6.5 - No mesmo ato terão que ser disponibilizados à Pregoeira os envelopes Nº 
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01 de Proposta de Preços e Nº 2 de Documentação, em separado, procedendo, 

em seguida, a abertura dos Envelopes Proposta e aos seguintes procedimentos: 

 6.5.1 - Exame de conformidade da Proposta de Preços, consistindo em 

conferência, análise e classificação das Propostas em confronto 
com o objeto e exigências do Edital; 

 6.5.2 - Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas 

apresentadas com valores sucessivos e superiores em até             

10% (dez por cento), em relação ao menor preço;  
 6.5.3 - Seleção das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 

quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não 

verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior; e:  
6.5.3.1 – Havendo empate no terceiro valor, entre mais de                

01 (um) proponente, serão selecionadas todas as 

empresas Licitantes que tenham ofertado o mesmo 

preço; 

 6.5.4 - Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado 
para que os Representantes Legais das Licitantes participem da 

etapa competitiva, por meio de lances verbais; 

 6.5.5 - Os lances verbais serão apresentados no início da etapa e 

deverão ser formulados de modo sucessivo, através de valores 
distintos e decrescentes; e 

 6.5.6 -  Uma vez iniciada a abertura do Envelope Nº 01 de Proposta de 

Preços, não mais serão permitidas quaisquer retificações que 

possam influir no resultado final do certame, ressalvado o 
disposto no subitem 9.2 deste Edital. 

6.6 -  Classificadas as Propostas de Preços, e uma vez iniciada a etapa 

competitiva, a Pregoeira convidará, individualmente, os Representantes Legais 

das Licitantes classificadas, de forma sequencial, para apresentação dos lances 
verbais, a começar pela Licitante detentora da proposta de maior preço, e as 

demais pela ordem decrescente de preços ofertados; e: 

 6.6.1 - A desclassificação da proposta da Licitante importa em 
preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais;  

 6.6.2 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das 

propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Pregoeira. 

6.7 - A Licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada 
pela Pregoeira, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço 

apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

6.8 - Concluída a fase de lances e definida a ordem de classificação, a 

Pregoeira poderá, a seu critério, fazer contato telefônico, por e-mail ou 
pessoalmente com as Pessoas Jurídicas Pública e/ou Privada para confirmar ou 
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não as informações contidas na(s) Proposta(s) de Preços e/ou no(s) 

Documentos(s)/Declaração(ões). 

6.9 - A Licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

no envelope Documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido 
no Edital ou com irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe 

aplicada, no que couberem, as penalidades previstas no subitem 22.2 deste 

Edital e demais cominações legais; e 

   6.9.1 -  Não será admitida complementação de documentos após a 
abertura da Sessão. 

6.10 - Caberá à Pregoeira, ainda, como parte de suas atribuições durante a 

realização do PREGÃO PRESENCIAL: 

            6.10.1 -  Conduzir os trabalhos de sua Equipe de Apoio; 

    6.10.2 -  Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor 

preço, quanto ao objeto e valor, decidindo, motivadamente, a 

respeito da escolha que vier a ser adotada; 
    6.10.3 -  Adjudicar o objeto do pregão à Licitante vencedora, detentora 

da proposta considerada como a mais vantajosa para o 

CONSELHO, após constatado o atendimento das exigências 

do Edital;  
    6.10.4-   Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões,   

relativamente ao certame; 

    6.10.5 -  Encaminhar à Diretoria do CONSELHO o processo relativo ao 

PREGÃO PRESENCIAL, devidamente instruído, após ocorrida 

a Adjudicação, com vistas à Homologação deste Procedimento 
Licitatório e à Contratação do objeto com a Licitante 

vencedora. 

6.11 -  Caberá à Diretoria do CONSELHO o seguinte:  

6.11.1 - Decidir a respeito dos Recursos Administrativos contra atos da 

Pregoeira;  

 6.11.2 - Adjudicar o objeto do PREGÃO à Licitante vencedora, se 

houver interposição de recurso; 
 6.11.3 - Homologar o resultado do PREGÃO, após decididos os 

Recursos Administrativos porventura interpostos contra atos 

da Pregoeira; 

 6.11.4 - Promover a celebração do Contrato ou da Nota de Empenho 
correspondente ao PREGÃO. 

6.12 -  Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta 

e Documentação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem 

ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, 
os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão 

pública a ser convocada posteriormente; e 
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 6.12.1 - A interrupção dos trabalhos aqui consignados somente dar-se-

á após a etapa competitiva de lances verbais; 

 6.12.2 - Os Envelopes não abertos e rubricados no “fecho”, 

obrigatoriamente, pela Pregoeira e pelos Representantes 
Legais das Licitantes presentes, ficarão em poder da Pregoeira 

e sob sua guarda até nova reunião, oportunamente marcada, 

para prosseguimento dos trabalhos. 

6.13 - Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos 
Representantes Legais das Licitantes presentes, mediante registro na ata 

respectiva. 

6.14 - Todas as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação serão 

rubricados, obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos 
Representantes Legais das Licitantes presentes à Sessão do Pregão. 

6.15-  Ultrapassada a fase de análise das Propostas de Preços e abertos os 

envelopes Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo 

relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o Julgamento. 
6.16 - A adjudicação do objeto deste PREGÃO e a homologação do processo 

somente serão efetivadas se não houver manifestação de nenhuma Licitante de 

sua intenção de interpor Recurso Administrativo, desde que devidamente 

registrada em ata e durante o transcurso da sessão do PREGÃO.  
6.17 – Caso haja interposição de Recurso Administrativo contra qualquer ato 

praticado pela Pregoeira, após o deferimento ou indeferimento do Recurso 

interposto e dado conhecimento do seu resultado, a adjudicação e a 

homologação caberão à Diretoria do CONSELHO, na qualidade de autoridade 
superior. 

6.18 - A abertura dos envelopes Proposta de Preços e Documentação de 

Habilitação será realizada sempre em sessão pública, devendo a Pregoeira 

elaborar a ata circunstanciada da Reunião que deverá, obrigatoriamente, ser 
assinada pela Pregoeira, bem como pelos integrantes de sua Equipe de Apoio. 

6.19 – Constarão da ata relativa a este PREGÃO os registros de interesse das 

Licitantes e através dos representantes credenciados, bem como os registros em 

consequência da análise das Propostas de Preços e dos Documentos de 

Habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, 
além da manifestação, por parte das Licitantes, de interposição de Recurso 

Administrativo, sem prejuízo de outros registros entendidos como necessários. 

6.20 - Após concluída a licitação e assinado o pertinente contrato ou da Nota de 

Empenho, os envelopes não abertos contendo a documentação das demais 
Licitantes ficarão em posse da Pregoeira, à disposição das Licitantes, pelo período 

máximo de 10 (dez) dias úteis que, após este prazo, serão destruídos. 

 

7.     DO CREDENCIAMENTO: 
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7.1 -  O Representante Legal de cada Licitante deverá, no horário indicado no 

preâmbulo do Edital, apresentar-se à Pregoeira para efetuar seu Credenciamento 

como participante do PREGÃO, munido da sua Carteira de Identidade ou de 

outro documento equivalente, e da declaração ou procuração que lhe outorgou 
poderes para manifestar-se durante a Sessão de Abertura dos envelopes de 

Proposta e Documentação relativos ao PREGÃO, conforme ANEXO II – B deste 

Edital. 

7.2 -  Considera-se como Representante Legal qualquer pessoa habilitada pela 
Licitante, mediante estatuto/contrato social, ou através de instrumento 

público/particular de procuração ou documento equivalente, com firma 

reconhecida. 

7.3 -  Entende-se como Documento de Credenciamento o seguinte: 
 7.3.1 - Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, 

proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa Licitante, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 7.3.2 -  Procuração ou documento equivalente emitido pela Licitante ou 
a sua ordem com poderes para que a pessoa credenciada possa 

manifestar-se, em seu nome, em qualquer fase do certame, 

com firma reconhecida; 

 7.3.3  -  O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para 
formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a 

intenção de interpor recurso ou renunciar ao direito de 

interposição do mesmo, enfim, para praticar, em nome da 

Licitante, todos os atos pertinentes ao certame; 
 7.3.4 -  Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa 

Licitante; 

 7.3.5 - O Representante Legal da Licitante que não se credenciar 

perante à Pregoeira ficará impedido de participar da fase de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção 

de interpor Recurso Administrativo ou renunciar ao direito de 

interposição do mesmo, enfim, para representar a Licitante 

durante a sessão de abertura dos envelopes de Proposta e/ou 

Documentação relativos ao certame; e 
    7.3.5.1 - No caso consignado no subitem anterior, a Licitante 

ficará excluída da etapa de lances verbais e será 

mantido o preço apresentado na proposta escrita, 

somente para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 

 7.3.5.2 – Além das exigências contidas neste item 7, neste 

caso extensivas às Licitantes em geral, as 

microempresas e empresas de pequeno porte 
obrigam-se, também, a apresentarem o 
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credenciamento, devidamente preenchido conforme 

ANEXO II A do Edital, sob pena de inabilitação. 

 

8.     DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
 

8.1 - No dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada 

Representante Legal da Licitante deverá entregar à Pregoeira, simultaneamente, 

além do credenciamento e da declaração de habilitação tratados nos subitens 6.1 
a 6.5, a Proposta de Preços escrita e a documentação em envelopes separados, 

fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas 

partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social da 

Licitante, os seguintes dizeres: 
  

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1ª REGIÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

DIA: 09/06/2015; HORÁRIO: 9h 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

Proposta de Preços   

Envelope Nº 01 

 

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1ª REGIÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  

DIA: 09/06/2015; HORÁRIO: 9h 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

Documentação de Habilitação  

Envelope Nº 02 

 

 

9.     DA PROPOSTA  DE  PREÇOS   -   ENVELOPE   Nº 01: 

 

9.1 -  A Proposta de Preços contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada 

com as seguintes informações: 
 9.1.1 – Terá que ser em original e emitida por computador ou 

datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, 

como também rubricadas todas as suas folhas; 
 9.1.2  -  Fazer menção ao número do PREGÃO e conter a Razão Social 

da Licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax, o 

endereço eletrônico, se houver, e o respectivo endereço com 

CEP e, de preferência, com a indicação do Banco, a Agência e 
respectivos códigos e o número da conta corrente para efeito 

de emissão da Autorização de Faturamento e posterior 

pagamento; 
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 9.1.3  -  Conter o nome, estado civil, profissão, número do CPF (MF) e 

do documento de Identidade (RG), domicílio e cargo na 

empresa da pessoa que ficará encarregada da assinatura do 

contrato; e: 
9.1.3.1 - Caso as informações consignadas no subitem 9.1.3 

não constem da Proposta de Preço, poderão ser 

encaminhadas posteriormente. 

 9.1.4  - Indicar o prazo de validade da proposta, de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias contados da data prevista para recebimento e 

abertura dos envelopes de Proposta e Documentação.  

 9.1.5  -   Apresentar o valor estimativo mensal e o valor estimativo 

global, conforme encontra-se estabelecido no item 9.3 deste 
Edital; 

 9.1.6  -  Apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e 

convenientes pela Licitante. 

9.2 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 

apresentada, seja com relação ao preço, ao pagamento, ao prazo ou a qualquer 
condição que importe em modificação dos termos originais, ressalvadas, apenas, 

aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão 

avaliadas pela Pregoeira; e: 

 9.2.1 - Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer 
erros de soma e/ou de multiplicação; 

 9.2.2 - A falta de data de assinatura e/ou de rubrica da proposta 

poderá ser suprida pelo Representante Legal presente à sessão 

de abertura dos envelopes de Proposta de Preços com poderes 
para esse fim; e 

 9.2.3 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser 

preenchida pelos dados constantes dos documentos 

apresentados dentro do envelope de Documentação. 
9.3  -  A Licitante deverá cotar o preço unitário para cada item e o global por 

item, tudo em conformidade com o Anexo V deste Edital, bem como os preços 

cotados deverão incluir todas as despesas legais incidentes e os resultantes da 

execução dos serviços, bem como, caso venha a ser concedido algum desconto, 

os mesmos terão que ser apresentados com os valores líquidos. 
 9.3.1 -   A Licitante interessada em participar do presente Pregão 

obriga-se a cotar todos os itens integrantes porque o certame é 

do tipo menor preço por item e, caso assim não proceda, a 

Licitante será desclassificada. 
    

9.4  -   A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de 

julgamento será da exclusiva e total responsabilidade da Licitante. 

9.5  -   Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em 
Real (R$), em algarismos arábicos e por extenso, prevalecendo este último em 
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caso de divergência. 

9.6 -  A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados 

da data de recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação; 

e: 
9.6.1 -  Caso este prazo não esteja expressamente indicado na 

proposta, o prazo de 60 (sessenta) dias será considerado como 

aceito para efeito de julgamento. 

9.7 -  Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do período de validade da proposta, ou seja, em 60 (sessenta) dias, e caso 

persista o interesse em contratar por parte do CONSELHO, esta poderá solicitar 

prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

9.8  -  Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e 
abertura dos envelopes de Proposta e Documentação, sem a solicitação ou a 

convocação de que tratam os subitens 9.7 e 14.3 respectivamente, ficam as 

Licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

9.9 -  Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não 

será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam os preços 
unitários e o global da proposta; e 

9.10 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no 

PREGÃO, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

9.11 – Nenhuma proposta será admitida com apresentação de preços mensal ou 
global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

9.12 – À Pregoeira, além do recebimento e exame das propostas, caberá o 

julgamento em obediência às condições estabelecidas no Edital e a decisão 
quanto às dúvidas ou às eventuais omissões do Edital. 

9.13 –  A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos do CONSELHO ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao CONSELHO, visando, 

unicamente, orientação abalizada para tomar a sua decisão. 
9.14 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 

48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 

 9.14.1 -  Apresentarem preços excessivos ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 

não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado; e: 

 9.14.2 -  Não atenderem às exigências contidas no Edital. 

9.15 -  Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, 
preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

estabelecidos no Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou 

seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a 

esses requisitos. 
9.16 -  Feito isso, a Pregoeira classificará a Licitante autora da proposta de 
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menor preço por item e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento), neste caso em relação ao menor preço 

por item, dispostos em ordem crescente, para que os Representantes Legais das 

Licitantes participem da etapa de lances verbais; e: 

9.16.1 -  Para efeito de Classificação das Propostas, em conformidade 

com o subitem 9.16, será considerado o menor preço por 

item na proposta da Licitante. 

9.17 -  Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas, 
a partir do critério definido na condição anterior, a Pregoeira fará a classificação 

dos 03 (três) menores preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), em relação ao menor preço, dispostos em ordem crescente, quaisquer 

que sejam os valores ofertados, para que os Representantes Legais das Licitantes 
participem da etapa de lances verbais; e, assim: 

9.17.1 –  A(s) Licitante(s) oferecerá(ão) lance(s) verbal(is) sobre o 

menor preço por item registrado  em   sua  Proposta de 

Preços ou com relação ao(s) lance(s) verbal(is) já 

ofertado(s).  
9.18 -  Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances 

verbais, a classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços; e: 

 9.18.1 -  Será considerada, como mais vantajosa para o CONSELHO, 

a oferta de menor preço por item, desde que proposto, aceito 
e obtido na forma da condição anterior. 

9.19 -  Para encerrar a análise da conformidade das propostas com o 

estabelecido no Pregão para, só então, ser definida a classificação das Licitantes 

e, por conseguinte, a proposta mais vantajosa para o CONSELHO. 
9.20 -  Aceita a proposta de menor preço por item, será aberto o envelope de 

documentação contendo os Documentos de Habilitação da Licitante que a tiver 

formulado para confirmação, ou não, das suas condições habilitatórias no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, assegurando-se à 
Licitante já cadastrada no SICAF o direito de apresentar a documentação 

atualizada e regularizada na própria sessão do PREGÃO. 

9.21 – A Pregoeira poderá negociar diretamente com a Licitante detentora da 

proposta de menor preço por item visando obter um melhor preço nas seguintes 
condições: 

9.21.1 - Se não houver lances verbais e o menor preço por item estiver 

em desacordo com o estimado pela administração do 

CONSELHO para contratação dos serviços objeto do Edital; 
9.21.2 - Mesmo após encerrada a etapa competitiva, isto é, ordenação 

das ofertas e exame quanto ao objeto e valor ofertado e 

aceitabilidade da proposta menor preço por item; 

9.21.3 - Se não for aceita a proposta escrita de menor preço por item; 
9.21.4 - Se a Licitante detentora do menor preço por item desatender às 
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exigências habilitatórias; 

9.21.5 - Na ocorrência das situações previstas nos subitens 9.21.3 e 

9.21.4, será examinada a oferta seguinte e sua aceitabilidade, 

procedida a habilitação da Licitante que tiver formulado a 
proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital; e 

9.21.6 -Na hipótese dos subitens anteriores, a Pregoeira poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
menor preço por item. 

9.22 -  Verificado se a proposta de menor por item atende às exigências fixadas 

no Edital, quanto à proposta e à habilitação, será(ão) a(s) respectiva(s) 

Licitante(s) declarada(s) vencedora(s). 
9.23 -  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, 

será efetuado sorteio, em ato público, com a participação de todas as empresas 

Licitantes. 

9.24 - O objeto do PREGÃO será adjudicado a uma ou a diversas empresas, 

somente após atendimento das condições deste Edital. 
9.25 – A Licitante vencedora obriga-se a encaminhar a sua Proposta de Preços 

devidamente ajustada ao novo valor apresentado, tudo de acordo com o valor 

respectivo ao lance vencedor apresentado pela mesma, no prazo máximo de até 

24 (vinte e quatro) horas contadas após assinatura da ata informando a Licitante 
vencedora com menor preço e, caso assim não proceda, a proponente será 

Desclassificada. 

 

10.     DA DILIGÊNCIA: 
 

10.1 -  É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior do CONSELHO, em 

qualquer fase do PREGÃO, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo retromencionado, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente 

da Proposta/Documentação e, neste caso, a adjudicação somente ocorrerá após 

a conclusão da diligência promovida, conforme previsão legal estatuída no § 3º 

do Art. 43 da Lei Nº 8.666/93. 

 
11.     DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  -  ENVELOPE  Nº 02: 

 

11.1 - A Licitante interessada em participar deste PREGÃO poderá estar 

cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento de 
Fornecedores – SICAF, nos termos do Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 

2001, alterado pelo Decreto n.° 4.485, de 25 de novembro de 2002, em situação 

de regularidade, comprovada por meio de consulta “on line” ao Sistema SIASG, 

realizada no dia, hora e local indicados no preâmbulo do Edital. 
11.2 -  A Licitante não cadastrada no SICAF, caso tenha interesse em participar 
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da presente Licitação, deverá providenciar o seu cadastramento junto ao 

CREFONO com apresentação de toda documentação aqui discriminada, até o                

3º (terceiro) dia útil anterior à data do recebimento das propostas, conforme 

parágrafo único do art. 3.° do Decreto n.° 3.722/01; e: 

11.2.1 –  O CONSELHO não é uma unidade cadastrante do SICAF, 

apenas Consultora; 

 11.2.2 - Será assegurado às Licitantes cadastradas e habilitadas 

parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, o direito de apresentar a documentação 

atualizada e regularizada na própria sessão. 

11.3 - Todas as Licitantes deverão apresentar, inclusive aquelas que se 

enquadram nos subitens 11.1 e 11.2, os documentos específicos para a 
participação no PREGÃO dentro do envelope nº 02, devendo ser entregues 

numerados, de preferência, sequencialmente e na ordem a seguir, a fim de 

permitir celeridade na conferência e exame correspondentes: 

11.3.1 -  Ato Constitutivo em vigor ― Estatuto ou Contrato Social ― 

devidamente registrado, em se tratando de Sociedades 
Comerciais, e para as Sociedades por Ações a comprovação 

dar-se-á através de documentos de eleição de seus 

administradores e, ainda, para todos os casos aqui assinalados 

nos documentos comprobatórios terão que ser apresentados 
através de cópia devidamente autenticada. 

11.3.2 - Atestado(s) ou declaração(ões) para comprovação de 

Capacidade Técnica da Licitante, − a título de apresentação de 

sua qualificação técnica, − emitido(a) por Pessoa Jurídica de 
Direito Público ou Privado que comprove ter a proponente 

prestado ou estar prestando serviços compatíveis em (i) 

características, (ii) quantidades e (iii) prazos, conforme objeto 

deste Edital e do Projeto Básico (Anexo I) deste Edital: 
a - Poderão ser somados os quantitativos de 02 (dois) ou 

mais Atestados para se obter, pelo menos, 50% 

(cinquenta por cento) das (i) características, (ii) 

quantidades e (iii) prazos assinalados no Projeto Básico, 

Anexo I deste Edital. 
11.3.3 - Certidões Negativas de Falência ou Recuperação Judicial, 

expedidas pelo Distribuidor da sede da Licitante. Para as 

Licitantes sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova será 

feita mediante apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º 
Ofícios de Registro de Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de 

Interdições e Tutelas:  

 a -  As Licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do 

Rio de Janeiro ou em outros Estados deverão apresentar, 
juntamente com as certidões negativas exigidas, a 
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competente declaração passada pelo foro de sua sede 

indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 

controlam a distribuição de falências e concordatas;  

b -  Não serão aceitas Certidões de Falência e Recuperação 
Judicial com validade expirada ou passadas com mais de 

90 (noventa) dias contados da efetiva pesquisa do 

Cartório em relação à data da realização do presente 

Pregão Presencial.   
11.3.4 - Comprovação de ser dotada de capital social devidamente 

integralizado ou de patrimônio líquido igual ou superior a                

5% (cinco por cento) do valor estimado para a presente 

contratação e, ainda, sua comprovação dar-se-á, 
obrigatoriamente, através da apresentação do Ato 

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório 

equivalente, ou, ainda, através do Balanço Patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme encontra-

se disposto no Inciso I do Art. 31 da Lei de Licitações                     

Nº 8.666/93: 

 a - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do 
resultado referente ao último exercício, já exigíveis e 

apresentado na forma da lei, conforme disposto no Inciso I do 

Art. 31 da Lei Nº 8.666/1993, terão que ser apresentados com 

os Índices Contábeis assim exigidos: 
 a.1 –  Índice de Liquidez Geral (ILG): 
 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = Igual ou superior a 1 
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 a.2 - Índice de Liquidez Corrente (ILC): 
  Ativo Circulante = Igual ou superior a 1 
  Passivo Circulante 
 a.3 –  Índice de Endividamento (IE): 
  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = Igual ou inferior a 1 
             Patrimônio Líquido 

 b - A(s) Licitante(s) que não atender(em) ao aqui exigido no 
que tange aos Índices terá(ão) que comprovar(em) dispor de 

Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) 

do Valor Estimado para Contratação. 

 c -  É obrigatório que o Balanço Patrimonial e as 
Demonstrações Contábeis da Licitante sejam apresentados, 

independentemente do cadastro no SICAF, assinados pelo 

Representante Legal e pelo contador da Licitante. 

11.3.5 - Declaração de Habilitação de que atende a todos os requisitos 
habilitatórios exigidos no presente Edital, conforme Anexo III 
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deste Ato Convocatório; 

11.3.6 - Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de 

superveniência de fato impeditivo da Habilitação, conforme 

Anexo IV, deste Edital;  
11.3.7 -  Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei nº 

8.666/93, de acordo com o Anexo VI deste Edital; 

11.3.8 - Declaração detalhada de que a Licitante possui (i) Suporte 

Administrativo, (ii) Recursos de Informática, e (iii) Pessoal 
Qualificado para a prestação de serviços constantes no Projeto 

Básico, Anexo I, deste Edital. 

11.3.9 - Comprovação da condição de inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), exigência 

prevista no Inciso I do Art. 29 da Lei Nº 8.666/93, que 
também será feita pelo Pregoeiro mediante consulta à página 

da Secretaria da Receita Federal (SRF) na Internet no 

endereço www.receita.fazenda.gov.br, no serviço de Emissão 

de Comprovante de Inscrição e Situação Regular em 
cumprimento ao disposto no Art. 21 da I.N. SRF Nº 568/2005: 

  a  – Procedida à consulta na própria Sessão, os 

comprovantes da condição de inscrito no CNPJ/MF serão 

impressos e juntados à documentação de habilitação da 
Licitante. 

11.4 -  Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar: 

11.4.1 - Em nome da Licitante e, preferencialmente, com número do 
CNPJ e com o endereço respectivo: 

 a -  Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz;  

b -  Se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela sua própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz; 

c -  Os documentos terão que ser emitidos nos últimos 180 

(cento e oitenta) dias contados até a data de abertura do 
envelope nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo 

órgão/empresa competente expedidor(ora); e 

d -  Não se enquadram no prazo de que trata a alínea anterior 

as Certidões exigidas no subitem 11.3.2 deste Edital. 
11.5 -  Os documentos exigidos neste PREGÃO só poderão ser apresentados em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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original ou, ainda, por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por 

cartório competente ou através de publicação em órgão da Imprensa Oficial; e: 

 11.5.1  -  Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 11.5.2  -  Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
11.5.3  -  A  Pregoeira  reserva-se o direito  de solicitar o  original de 

qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 

necessário; e 

11.5.4 - A Licitante, caso não tenha condições de apresentar os 
documentos autenticados em cartório competente, terá que 

apresentar as cópias reprográficas, juntamente com os 

documentos originais, exatamente às 15h do dia anterior ao 

dia da abertura da sessão licitatória do PREGÃO, à Pregoeira, 
para que as mesmas sejam atestadas, através de carimbo e 

assinatura da Pregoeira, de que as referidas cópias conferem 

com os documentos originais. 
 

12.     DO JULGAMENTO  E  DA  INABILITAÇÃO  DAS LICITANTES: 

 

12.1 -  Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação das Licitantes, mediante confronto com as condições do Edital, serão 

inabilitadas as Licitantes que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
12.2 - Quando todas as Licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá, 

obedecida a ordem de classificação das propostas, fixar-lhes o prazo de                    

8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas do que deu causa; e: 
  12.2.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos 

desqualificados e não aceitos. 

 

13.     DO DIREITO   DE  IMPUGNAR  O  EDITAL  E  DE   INTERPOR  
RECURSO: 

 

13.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar 

esclarecimentos e informações ou, ainda, impugnar o Edital, desde que os 
mencionados pedidos sejam encaminhados com antecedência de até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, com fulcro no 

Art. 12, do Decreto Nº 3.555/2000. 

13.2- Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição interposta no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição. 
13.3- Quando acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para 

a realização do PREGÃO. 

13.4- A solicitação de esclarecimentos, de providências e de impugnação 

deverão ser encaminhadas à Pregoeira através do protocolo na sede do 
CONSELHO. 
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13.5- A impugnação feita tempestivamente não impedirá a Licitante de 

participar deste processo licitatório.  

13.6- A manifestação da intenção de interposição de Recurso Administrativo, 

neste caso pleiteada pela Licitante, deverá ser feita ao final da sessão, com 
registro em ata da síntese das suas razões, nos casos de: 

 13.6.1 – Julgamento das propostas; 

 13.6.2 – Habilitação ou inabilitação de Licitante; 

 13.6.3 – Outros atos e procedimentos pertinentes ao PREGÃO. 
13.7 -  A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 

Recurso Administrativo, no momento da sessão do PREGÃO, implicará na 

decadência e preclusão desse direito concedido à Licitante, podendo a Pregoeira 

adjudicar o objeto à empresa vencedora. 
13.8-  Manifestada e registrada a intenção da Licitante de interpor Recurso 

Administrativo contra quaisquer decisões da Pregoeira, caberá à Licitante a 

juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contados da lavratura da ata. 

13.9 -  O recurso será recebido por memorial dirigido à Pregoeira praticante do 
ato recorrido, e estará disponível às demais Licitantes para impugná-lo ou não, 

apresentando suas contra-razões no período de 3 (três) dias úteis; e:  

  13.9.1 -  As Licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso ficarão 

intimadas a fazê-lo desde a reunião de realização do 
PREGÃO; 

 13.9.2 -  Será franqueada às Licitantes, sempre que esta for solicitada, 

vista imediata dos autos do processo do PREGÃO na Sede do 

CONSELHO; e 

 13.9.3 -  O prazo de impugnação do recurso será contado do término do 

prazo do Recorrente. 

13.10 -  O Recurso Administrativo porventura interposto contra decisão da 

Pregoeira não terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

13.11 -  Caberá à Pregoeira receber, examinar e instruir os recursos impetrados 

contra suas decisões e fazê-lo(a) subir, devidamente informado(a), à Diretora-

Presidente do CONSELHO para decisão final sobre os recursos contra atos da 

Pregoeira. 

13.12 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Diretora-Presidente do CONSELHO poderá homologar o 

certame e determinar a contratação da Licitante vencedora. 

13.13 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da Licitante 

que pretender reconsideração total ou parcial das decisões da Pregoeira deverão 

ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso próprio; e: 

13.13.1- A Licitante deverá comunicar à Pregoeira o recurso interposto, 
logo após ter sido protocolizado no Protocolo localizado na 
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sede do CONSELHO.  

  

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
14.1 - A Ata de Registro de Preços não obriga o CONSELHO a contratar os 

serviços, podendo inclusive ocorrer licitações específicas para os serviços objeto 

do PREGÃO, desde que seja obedecida a legislação pertinente, sendo 

assegurada ao detentor de Registro a preferência do fornecimento em igualdade 
de condições. 

14.2 - Os preços registrados e os respectivos fornecedores serão divulgados no 

Diário Oficial da União e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços. 
14.3 - O CONSELHO monitorará os preços dos serviços, bem como avaliará o 

mercado constantemente para, caso seja necessário, rever os preços registrados 

a qualquer tempo, neste caso em decorrência da redução de preços praticados na 

região ou de fato que os preços registrados sejam elevados em consequência da 

elevação dos custos. 
14.4 - O CONSELHO convocará as fornecedoras para negociação dos preços 

registrados para adequá-los aos preços de mercado sempre que, em razão do 

monitoramento realizado, verificar que os preços registrados apresentam-se 

acima do preço de mercado. 
14.5 - Antes de receber a Nota de Empenho, a fornecedora, caso seja frustrada 

a negociação para redução dos preços, poderá ser liberada do compromisso 

assumido, mas somente após comprovação mediante requerimento 

fundamentado de que os preços de mercado estão superiores aos preços 
registrados em ata. 

14.6 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada no CONSELHO pela 

Licitante vencedora quando for expressamente convocada. 

14.7 - Caso a Licitante vencedora, desde que a mesma tenha sido convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, recuse-se a assinar a Ata 

de Registro de Preços, a Pregoeira do CONSELHO, − sem prejuízo das sanções 

previstas no Edital, − examinará as ofertas subsequentes e as qualificará na 

ordem de classificação, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

Edital, e consequentemente, será declarada vencedora.  
14.8 -  Previamente à aquisição, − isto é, antes da emissão da Nota de 

Empenho e/ou assinatura do contrato, neste caso somente após a competente 

assinatura da Ata de Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, com 

fulcro nos §§ 1º e 2º, do Art. 4º, do Decreto Nº 3.931/2001, − o CONSELHO 
verificará se a empresa integrante da mencionada ata mantém regularmente a 

sua habilitação e, também, se há algum tipo de registro da mesma no Cadastro 

Informativo de Créditos Não Quitados No Setor Público Federal denominado 

CADIN, conforme encontra-se previsto no Art. 6º, da Lei                                          
Nº 10.522/2002. 
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15.   DA NOTA DE EMPENHO: 

 

15.1 - Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o 
CONTRATO referente aos serviços objeto deste PREGÃO só será formalizado 

quando houver disponibilidade de recursos orçamentários no CONSELHO. 

15.2 -  Quaisquer condições apresentadas pela Licitante vencedora em sua  

Proposta de Preços, − caso seja pertinente e de interesse deste CONSELHO, − 
poderão ser acrescentadas à Nota de Empenho e/ou ao contrato a ser assinado. 

15.3 - A Diretora-Presidente do CONSELHO convocará expressamente a 

Licitante vencedora, − certamente durante a validade de sua Proposta de Preços, 

− para assinatura, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, do contrato ou 
retirar a  Nota de Empenho como instrumento equivalente sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 81 da 

Lei Nº 8.666/1993. 

15.4 -  O prazo da convocação para assinatura da Nota de Empenho e/ou do 

contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
formalmente pela Licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Diretora-Presidente do CONSELHO. 

15.5 - É facultado à Pregoeira, quando a convocada não assinar o referido 

documento no prazo e condições estabelecidos, chamar o(a,s) Licitante(s) 
remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, após exame 

quanto ao objeto, valor ofertado e aceitabilidade da proposta classificada, 

podendo, inclusive, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 

melhor preço ou revogar este PREGÃO, independentemente da cominação 
prevista no art. 81, da Lei n.º 8.666/93; e: 

 15.5.1 - A recusa injustificada da Licitante vencedora em assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo estabelecido pela Diretoria do CONSELHO, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas; 

 15.5.2 -  O disposto no subitem anterior não se aplica às Licitantes 

convocadas nos termos do art. 11, inciso XXII, do Decreto n.º 

3.555, de 8 de agosto de 2000, que não aceitarem a 
contratação, na forma prevista nesta condição. 

15.6 -  A execução do contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão 

pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII, do art. 55, 

ambos da Lei n.º 8.666/93.  

15.7 -  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data de assinatura do Instrumento Contratual, podendo, ainda, o 
mencionado prazo ser prorrogado, conforme inciso II, do Art. 57, da Lei                         
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Nº 8.666/1993, por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses, com 

reajuste do preço, por um dos índices oficiais de variação de preços, visando o 

equilíbrio contratual, com vistas a obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para o CONSELHO limitados a 60 (sessenta) meses. 
15.8- O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 

65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Diretora-Presidente do 

CONSELHO, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este 

Pregão. 
15.9- No interesse do CONSELHO, a Licitante vencedora se obriga a aceitar, 

nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado, conforme estabelecido no § 1°, do artigo 65, da Lei 8666/93, bem 
como, a critério do CONSELHO, outras alterações poderão ser processadas no 

contrato, conforme previsto no inciso II, do § 2º, do artigo 65, da Lei 8.666/93; 

e: 

 15.9.1- O contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante 

instrumento específico, que importe em alteração de condições 
contratuais, desde que seja assinado pelos representantes 

legais das partes, observados os limites e as formalidades 

legais. 

15.10- A inexecução total ou parcial do contrato permitirá a sua rescisão, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Nº 8.666/93. 

15.11- A rescisão do contrato poderá ser: 

 15.11.1 -  Determinada por ato unilateral e escrito da Diretora-

Presidente do CONSELHO, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 

notificando-se a Licitante vencedora com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; ou 

 15.11.2 -  Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Diretora-Presidente do CONSELHO; ou, ainda, 

 15.11.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

15.12- A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente do CONSELHO: 
 15.12.1 -  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

15.13 - Como condição para a celebração do contrato, a Licitante vencedora 
deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

15.14 - O Contrato, no caso deste certame, será regulamentado segundo o que 

prevê no artigo 54 e seguinte da Lei Nº 8.666/93.  

15.15 - Como condição para assinatura da Nota de Empenho e/ou do contrato, a 
Licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida no 
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SICAF ou regularizá-la no SICAF e/ou no CONSELHO, neste caso no momento 

da assinatura do mencionado instrumento, através da comprovação de sua 

regularidade perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras exigências aqui consignadas. 
15.16 - Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação 

regular da Licitante, a sessão será retomada e as demais Licitantes chamadas, na 

ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, 

observado que a Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

15.17 - A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

15.17.1 - Após a homologação da licitação, assinar a Nota de Empenho 

e/ou o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação formal; 

15.17.2 – Iniciar a prestação de serviços do objeto adjudicado em até 05 

(cinco) dias úteis, após a assinatura da Nota de Empenho e/ou 

do contrato;   

15.17.3 - Retificar, corrigir e substituir, às suas expensas, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, após notificação formal por parte do 

CONSELHO, os serviços prestados em desacordo com as 

especificações do Edital e seus anexos que apresentem algum 

vício de qualidade, desde que comprovadamente; e 
15.17.4 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

do Edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima 
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.  

15.18 - Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar a Nota de Empenho e/ou o 

contrato, sem justificativa formalmente aceita, decairá do direito de prestar os 

serviços o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas neste Edital. 
15.19 - Se a Licitante vencedora, injustificadamente, não se apresentar ou se 

não apresentar situação regular no ato da assinatura da Nota de Empenho e/ou 

do contrato, a sessão será retomada e os demais Licitantes serão chamados, na 

ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, 

observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, 
sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste Edital. 

  15.19.1- Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do 

PREGÃO será retomada na fase em que ocorreu a adjudicação 

do então vencedor. 
15.20 - O CONSELHO se obriga, nos termos previstos no Edital a: 

 15.20.1 – Receber os produtos objeto do certame, nos termos, prazos, 

quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital; 

  a – Os serviços serão recusados e devolvidos nas seguintes 
hipóteses: 
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   a.1 -  Nota fiscal com especificações em desacordo com 

o previsto no Edital; 

   a.2 -  Faturamento em desacordo com as especificações 

previstas no Edital; 
   a.3 - Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade 

para o uso. 

  b  - O recebimento provisório dos serviços adjudicados não 

implica em sua aceitação plena; 
  c  - O recebimento definitivo dar-se-á pelo CONSELHO, 

após a verificação dos termos do Edital e seus anexos e 

da proposta adjudicada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados do recebimento provisório, quando for o caso. 
  15.20.2 - Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens 

mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, em 

moeda corrente até 30 (trinta) dias corridos, contado a partir 

do recebimento da Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada. 

15.21 - Sob qualquer pretexto que venha a ser apresentado pela Licitante, o 
CONSELHO não permitirá a subcontratação do objeto do Edital sob pena, caso 

assim venha comportar-se a Licitante contratada, de rescisão contratual 

unilateral e outras cominações legais. 

 
16.   DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE: 

 

16.1 – Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, conforme encontra-se previsto no Edital, mesmo que a 

documentação apresente alguma restrição: 
 16.1.1 –  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o   vencedor   do  certame,   prorrogáveis  por   

igual período, a critério do CONSELHO, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. Na eventual interposição de 

recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame 
não suspenderá o prazo supracitado. 

16.2 –  A não regularização da documentação no prazo que encontra-se previsto 

no subitem 17.1.1, implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, sendo  facultado ao CONSELHO  convocar para nova sessão pública as  
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Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 

revogar a licitação; 

16.3 -  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-
se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 

inicial não seja de uma microempresa, ou empresa de pequeno porte; 
16.4 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 16.4.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 16.4.2– Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem 16.4.1, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

subitem 16.4 na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

 16.4.3-  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontre 

no intervalo estabelecido no subitem 16.3, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta; 

 16.4.4- Na hipótese de não-contratação nos termos previstos acima, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame; 

 16.4.5- As microempresas ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 

16.5 - A comprovação de Regularidade Fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, em 

conformidade com o disposto no Art. 42 da Lei Complementar Nº 123/2006. 

 
17.   DA GARANTIA: 

 

17.1 - Exigir-se-á garantia da Licitante Vencedora a ser apresentada, 

obrigatoriamente, no momento da assinatura do Contrato e será prestada, de 
acordo com uma das modalidades de que trata o § 1º, do art. 56, da Lei                      

Nº 8.666/1993, na ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, e será 

restituída após execução dos serviços de forma satisfatória.  

 
18.   DA FISCALIZAÇÃO  DO  CONTRATO: 
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18.1 -  Durante a vigência do contrato, o fornecimento dos produtos objeto do 

Edital, ocorrerá de acordo com as obrigações no mesmo e as instruções a serem 

dadas pela Diretora-Presidente do CONSELHO ou pelo fiscal do contrato, 
designado para este fim. 

18.2 -  O Representante do CONSELHO anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com aos produtos fornecidos, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
18.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 

indicado para este fim, deverão ser solicitadas a seu superior, em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes cabíveis. 

18.4 -  A Licitante vencedora deverá indicar preposto, caso seja necessário em 
razão de assinatura de contrato, para representá-la durante a vigência do 

mesmo, desde que aceito pela Diretora-Presidente do CONSELHO.  

  

19.    DAS OBRIGAÇÕES DO  CONSELHO E DA LICITANTE VENCEDORA:  

 
19.1- Caberá ao CONSELHO: 

19.1.1- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Licitante vencedora; 

19.1.2- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Edital; 
19.1.3 - Proceder o(s) pagamento(s) à CONTRATADA no prazo 

assinalado na cláusula quarta deste contrato. 

19.2-    Caberá a Licitante vencedora: 

    19.2.1 -  Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 
dependências do CONSELHO; 

19.2.2 -   Enviar, devidamente embalados e sem qualquer ônus adicional 

para o CONSELHO, os materiais assinalados no objeto deste 

Edital, para o endereço da sede do CONSELHO, através de 
transportadora habilitada para este fim; 

 19.2.3 -  Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e 

comerciais resultantes da Adjudicação do objeto deste Pregão. 

 19.2.4 - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, os serviços executados em desacordo com as 
obrigações aqui assinaladas; 

 19.2.5 -   Comunicar ao CONSELHO qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; e 

 19.2.6 -  Manter em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e de qualificação exigidas neste 

Pregão. 

   
20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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20.1- As despesas decorrentes da contratação objeto do certame correrão, 

diante da efetiva dotação no exercício de 2014 e o subsequente, à conta dos 

recursos orçamentários, conforme rubrica a ser definida quando da assinatura do 
contrato ou da Nota de Empenho. 

 

21.   DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
21.1- Os pagamentos serão efetivamente providenciados após o recebimento 

das Notas Fiscais-Faturas referentes aos fornecimentos realizados. 

21.2- A Licitante vencedora apresentará Nota Fiscal/Fatura para pagamento 

pelo CONSELHO, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente da 
Licitante no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da 

documentação pertinente, devidamente atestada pelo fiscal do contrato 

designado para tal fim, em conformidade com as especificações constantes do 

Edital e seus anexos, ficando estabelecido que a ordem bancária se constituirá, 

para o CONSELHO, em documento hábil comprobatório da quitação da obrigação 
de pagar; e: 

 21.2.1-  A Licitante vencedora deverá emitir Nota Fiscal-Fatura contendo 

as informações necessárias para conferência dos fornecimentos 

realizados; 
 21.2.2- As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do 

CONSELHO, localizado na Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20031-010,                              

CNPJ/MF Nº32.243.313/0001-67.  
21.3- O CONSELHO reserva-se o direito em não proceder ao pagamento se, 

no ato da atestação, os fornecimentos assinalados na Nota Fiscal/Fatura 

estiverem em desacordo com as condições previstas no Edital, no Contrato ou na 

Nota de Empenho que deu causa. 
21.4- No caso de identificação de cobrança indevida, o fato será informado à 

contratada e a contagem do prazo para pagamento será reiniciado a partir da 

reapresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente corrigida. 

21.5- O CONSELHO poderá deduzir do valor a ser pago à Licitante vencedora 

os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela mesma, nos 
termos do certame. 

21.6- Nenhum pagamento será efetuado à Licitante vencedora enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, certamente em virtude de 

penalidades impostas em face de inadimplência contratual ou por outros motivos 
previstos no Edital, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

21.7- Será comprovada a regularidade fiscal da Licitante vencedora, mediante 

consulta eletrônica de sua situação junto ao Sistema Unificado de Cadastro de 
Fornecedores - SICAF. 
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21.8- Havendo atraso de pagamento por responsabilidade imputada ao 

CONSELHO, o valor devido será atualizado desde a data final do período 

previsto para o adimplemento até a do efetivo pagamento, tomando por base o 

Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna - IGP/DI do mês anterior, “pro 
rata tempore”, sobre o valor da fatura, vedada antecipação de pagamento a 

qualquer título, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM =              N/30      ____  

           [(1+TR/100)-1] x VP     
Onde: 

▪ EM = Encargos Moratórios; 

▪ TR = Percentual Atribuído à Taxa Referencial-TR; 

▪ VP = Valor da Parcela a ser Paga; 
▪ N = Número de Dias entre a Data Prevista para o Pagamento e a Data do          

efetivo Pagamento. 

21.9- Serão retidos na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ), a Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para a 

Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o 
art. 64, da Lei n.° 9.430, de 27.12.1996, e IN da SRF n.° 306, de 12.03.2003. 

21.10- A atestação da Nota Fiscal/Fatura referente aos serviços prestados 

caberá ao funcionário do CONSELHO que, conforme designação da autoridade 

competente da entidade, será responsável pelo mencionado atesto. 
21.11-  A atestação da Nota Fiscal/Fatura referente aos fornecimentos objeto 

deste Edital dar-se-á quando do recebimento dos mesmos, conforme encontram-

se assinalados no Edital. 

 
22.   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

22.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto do certame, a Diretora do 

CONSELHO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Licitante vencedora as 
penalidades a seguir relacionadas: 

  22.1.1 -  Advertência; 

 22.1.2 –  Multas que terão que ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da comunicação oficial, assim 

definidas: 
a – De 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o 

valor total do contrato por dia de atraso no caso de 

descumprimento dos prazos de entrega dos 

equipamentos; 
b - De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto contratado; 

c -  De 0,5% (cinco décimos por cento) por ocorrência de fato 

que esteja em desacordo com o especificado no Edital, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total 



 

                                            Pregão Presencial  Nº003/2015 
 

Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20031-010 

Tel.: (21)2533-2916 Fax. (21)2533-2916 – Ramal:210  

E-mail: licitacao@crefono1.gov.br; http:www.crefono1.gov.br 

      

 

do Contrato. 

22.2- Ficará impedida de participar de Licitação(ões) e de ser contratada pelo 

CONSELHO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade a Licitante que:   

  22.2.1 - Não assinar a Nota de Empenho ou celebrar o contrato; 
 22.2.2 - Deixar de entregar os documentos aqui contemplados ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 22.2.3 - Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame; 

 22.2.4 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
 22.2.5 - Comportar-se de modo inidôneo; 

 22.2.6 - Fizer declaração falsa; 

 22.2.7 - Cometer fraude fiscal; e, 

 22.2.8 - Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
22.3-  Pelos motivos que se seguem, a Licitante vencedora estará sujeita às 

penalidades tratadas no Item 15 do Projeto Básico: 

 22.3.1 - Pela não apresentação de situação regular, no ato da assinatura 

e no decorrer do contrato; 
  22.3.2 - Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou a Nota de 

Empenho; 

 22.3.3 - Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos no 

Edital. 

22.4 - Se o motivo do impedimento for comprovado ou causado por motivo de 
reconhecida força maior e devidamente justificado e aceito pela Diretora-

Presidente do CONSELHO, a Licitante vencedora ficará isenta das penalidades 

aqui mencionadas. 

22.5- As sanções de advertência, suspensão temporária e impedimento de 
licitar e contratar com o CONSELHO, poderão ser aplicadas à Licitante vencedora 

juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos ainda pendentes. 

22.6- Além das penalidades citadas, a Licitante vencedora ficará sujeita, ainda, 

às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93. 
  

23.     DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

23.1- A Licitante deverá citar em sua proposta de preços, ou encaminhar 

posteriormente, o nome e o número do telefone, para possíveis contatos, da 
pessoa que ficará responsável pelos serviços objeto do certame, caso seja a 

vencedora. 

23.2- A Licitante interessada poderá fazer contato com a Pregoeira do 

CONSELHO, na sede da entidade, ou pelos telefones: (021) 2533-2916; fax. 
(021) 2533-2916; ou através do endereço eletrônico  licitacao@crefono1.gov.br 



 

                                            Pregão Presencial  Nº003/2015 
 

Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20031-010 

Tel.: (21)2533-2916 Fax. (21)2533-2916 – Ramal:210  

E-mail: licitacao@crefono1.gov.br; http:www.crefono1.gov.br 

      

 

no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas; e: 

  23.2.1-  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

estabelecidos no Edital, desde que não haja comunicação 

expressa da Pregoeira em contrário.  

23.3- A critério da Administração do CONSELHO, o PREGÃO poderá: 
 23.3.1 -  Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado; 

 23.3.2 - Ser revogado, a juízo da Diretora-Presidente do CONSELHO, 
se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse 

público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

ou, 

 23.3.3 - Ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e 
Documentação transferida, por necessidade e/ou conveniência 

exclusiva da Diretora-Presidente do CONSELHO. 

23.4- Será observado, ainda, quanto ao procedimento do PREGÃO: 

 23.4.1 -  A anulação do procedimento licitatório por motivo de 
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 

disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 

  23.4.2 -  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, 

ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e 
 23.4.3 -  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

  

24.    DO FORO: 
 

24.1- O Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, será o único 

competente para dirimir e julgar todas e quaisquer questões que possam vir a 

decorrer do certame, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que possa vir a ser. 
 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015. 

 

 
NORMA VIEIRA DA SILVA SANTOS  

Pregoeira  
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ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 

PROJETO BÁSICO/MINUTA 

 

I – DO OBJETO: 
 

1.1 -  O presente Projeto Básico, tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de materiais de suprimento de escritório, 

conforme descrição detalhada constante do item II abaixo, sob a denominação de 
objetos específicos. 

 

II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DESTA CONTRATAÇÃO: 

 
2.1 – A aquisição destes materiais deve-se à necessidade de suprir a demanda 

diária do CONSELHO por materiais de escritório. 

 

2.2 - Os quantitativos constantes deste Projeto Básico foram obtidos a partir de 
pesquisa realizada sobre as aquisições e o consumo de materiais nos últimos                            

12 (doze) meses. 

 

2.3 - A elaboração da Ata de Registro de Preços impede a realização de 

compras através de dispensa de licitação, com notável economia ao  
CONSELHO. 

 

 

III – ENTREGA E/OU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS: 
3.1 - Os materiais de escritório deverão ser entregues no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho. 

 

3.2 - Todo material terá que ser fornecido/entregue na sede do CONSELHO 
localizada na Rua Álvaro Alvim Nº 21, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 

20031-010, de 08h às 17:00h, de segundas às sextas-feiras.  

 

3.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, mediante fornecimento 
através de Nota Fiscal-Fatura emitida pela CONTRATADA, e posteriormente o 

CCONSELHO emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis a contar do recebimento provisório. 
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3.4 -  As Notas Fiscais-Faturas deverão ser emitidas em nome do CONSELHO 

REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1ª REGIÃO, Rua Álvaro Alvim Nº 21, 

5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20.031-010, CNPJ/MF                               

Nº 32.243.313/0001-67 
 

IV – DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
Unidade  Qde  

    

        

1 Almofada carimbo Nº 3  cores vermelha, preta e Azul unidade 30 

        

2 Almofada carimbo Nº 4  cores vermelha, preta e Azul unidade 30 

        

3 Apagador de quadro branco base plástica 150 N  unidade 20 

        

4 Apontador escolar metálico  caixa 10 

        

5 Alfinete para mapa (cx c/50) pcte c/ 10cx pcte 10 

        

6 Bobina de maquina de calcular 57 x 30mm  (cx com 30 peças) caixa 20 

        

7 Borracha com capa Plástica (cx com 12 peças) caixa 50 

        

8 Bloco Post it  (38x50 c/100 fls) pcte c/ 4 unid pcte 50 

        

9 Caneta compactor azul,preta,vermelha  07 (caixa com 50) caixa 150 

        

10 Caixa para arquivo morto  azul(pcte c/ 10) pcte 100 

        

11 Caneta de retro projetor 1.0 fina Azul (caixa com 12) caixa 50 

        

12 Capa de Encadernação  PP A4 Cristal - (c/ 100) pcte 50 

        

13 Capa de Encadernação  PP A4 Azul - (c/ 100) pcte 50 

        

14 Clips p/ papel nº 02 de 500 gramas - cx c/200  pcte 100 

        

15 Clips p/ papel nº 03 de 500 gramas  - cx c/200  pcte 100 
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Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unidade  QDE  

      

16 Cola Branca  - 40 gr (cx c/ 12 unid) caixa 50 

        

17 Cola Branca  - 1000 litro  unidade 20 

        

18 Cola bastão 19g  (Embalagem c/ 12 unid) bem 100 

        

19 Cola bastão 8g  (Embalagem c/ 12 unid) bem 100 

        

20 Colchete/Bailarina Latonado nº4 (pcte c/10 de 72 unid) pcte 100 

        

21 Colchete/Bailarina  Latonado nº6 (cx c/ 72 unid) pcte 100 

        

22 Colchete/Bailarina Latonado nº9 (cx c/ 72 unid) pcte 100 

        

23 Colchete/Bailarina Latonado nº12 (cx c/ 72 unid) pcte 100 

    

 

  

24 Corretivo  Liquido Agua  (cx c/ 12) caixa 50 

        

25 Caixa Bank Box Polionda Azul (pcte com 50) pacote 20 

        

26 CDR gravável (combo com 100 unidades) combo 50 

        

27 Divisória plática p/ fichário Tam: A4 c/10 unid pacote 50 

        

28 Elásticos de Borracha. Japonês/Amarelo.1kg pacote 50 

        

29 Envelope para CD papel (pcte c/ 50 unid.) pacote 100 

        

30 Envelope kraft ouro (caixa c10 pctes) caixa 30 

        

31 Etiqueta Pimaco A4356 (25,4x63,5mm) unidade 50 

        

32 Etiqueta Pimaco 8099F (46,56 x 77,79mm) unidade 100 

        

33 Etiqueta Pimaco 6093 (42,33mm diâmetro) pcte c/240 unidade 10 

    

 

  

34 Etiqueta Pimaco A5Q-1219-12 Folhas (cx c/1188) unidade 25 
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Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unidade  QDE  

35 Etiqueta Pimaco A5Q-813-12 Folhas 8,0x13,0mm(cx c/1188) unidade 25 

        

36 Extrator de Grampo Ratinho VS-SR10(cx c/ 5) caixa 15 

        

37 Espiral p/ Encadernação 9mm - preto p/ 50 folhas (pct 100 unid) pacote 10 

        

38 Espiral para Encadernação 9mm - transp. p/ 50folhas (pct 50 unid) pacote 10 

        

39 Espiral para Encadernação 12mm  transp. p/70 fls (pct 100 unid) pacote 10 

        

40 Espiral para Encadernação 17mm cristal p/ 85 fls (pct 100 unid) pacote 10 

        

41 Estilete Lamina Larga L2,5 A15 (CX C/ 12) caixa 20 

        

42 Espiral para Encadernação 17mm - transp. p/ 100folhas (pct 50 unid) pacote 100 

        

43 Fita Dupla Face 18x30(pcte c/4) pacote 20 

        

44 Fita Crepe 18x50 (pcte c/6) pacote 20 

        

45 Fita adesiva transp.poliprop. 3M 500 Durex.12mmx30m C/ 10und pacote 50 

        

46 Fita de Polietileno IBM 6746 Corretiva ( 7mmx28m) unidade 80 

  MI/04 - IBM 6746 eletrônica 765 corretiva     

        

47 Fita Polietileno Corrigível (8mmx271m) unidade 50 

  MI/03 - IBM eletrônica 761 corretiva)     

        

48 Fita adesiva 3M marrom  45mm x 45m (pcte c/ 4 und.) pacote 30 

        

49 Flags 4 cores transparente ( cx c/ 24) pacote 100 

        

50 Grampeador C15  Aço Escovado C:18 L:4 A:6,5 p/ 40 folhas unidade 50 

        

51 Grampeador pequeno, capacidade 25 folhas C-50 unidade 40 

        

52 Grampo p/ grampeador 26/6 galvanizado rapid-service (cx c/ 5000) pacote 50 
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Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unidade  QDE  

53 Grampo p/ grampeador 23/08 (cx c/ 5000 um)  (pcte c/10) pacote 15 

        

54 Grampo p/ grampeador 23/13 (pcte c/10) pacote 20 

        

55 Grampo Trilho plástico ( pcte c/ 50) pacote 100 

        

56 Grampo p/ grampeador N°106/109-8m/m  pacote 20 

        

57 Grampo Trilho  (cx c/ 50) pacote 50 

        

58 Grampos Trançado Galvanizado nº 1(pcte c/ 12 unid) pacote 20 

        

59 Grampos Trançado nº 2 (pcte c/ 50 unid) pacote 20 

        

60 Lápis Preto  (cx c/ 144 und) caixa 25 

        

61 Lápis Borracha  (cx c/ 12 und) caixa 20 

        

62 Marcador de texto , Rosa, Azul, Verde Amarelo (cx c/ 12 unid.) caixa 50 

        

63 Marcador de quadro branco WBM (cx 4) caixa 10 

        

64 Organizador de pasta/revista ref.813 fume unidade 20 

        

65 Papel Chamex ou Report A4 Office (cx c/ 10 resmas) caixa 100 

        

66 Pasta em ´´L´´ , translúcido, tam: A4 (c/ medidas 220x310mm)(pcte c/ 10 ) pacote 50 

        

67 Plásticos 4 furos Oficio A4 Grosso (Cx c/400). caixa 50 

        

68 Pasta Multionda 3,5 cm verde pacote 50 

        

69 Plástico Autoadesivo Cristal (rolo c/ 10 m) unidade 50 

        

70 Pasta suspensa Marmodello c/grampo e visor (cx c/ 50 unid) caixa 50 

        

71 Pasta Formato Oficio c/ elastico (verde ou azul) c/10unid pacote 200 
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Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unidade  QDE  

72 Pincel Atômico Azul , Preto (cx c/ 12) caixa 20 

        

73 Pasta Multionda de 3,5cm (pcte c/10) pacote 50 

        

74 Pasta Polionda de 4cm (pcte c/10) pacote 50 

        

75 Pasta plástica c/ trilho cristal tam: 335mmx226mmx10 (cx c/ 50) pacote 20 

        

76 Pasta Catálogo  c/ parafuso p/ 100 sacos pacote 30 

        

77 Registradora A-Z LE Classic tam. A4 Colorido unidade 50 

        

78 Régua de Alumínio  30 cm (cx c/ 12 unid) caixa 20 

        

79 Régua de Alumínio  40 cm  (cx c/ 12 unid) caixa 20 

        

80 Sacos Plásticos c/ 04 furos(230mmx300mm para papel A4)  cx c/50 unid  caixa 50 

        

81 Suporte para Durex médio (cx c/6) caixa 50 

        

82 Tesoura multiuso TS 54 ( CX C/ 12 und) caixa 20 

        

83 Tinta para carimbo 40ml  Azul , vermelho e preto(cx c/12 unid) caixa 10 

        

84 Visor p/ pasta suspensa plást. C/ etiq.branca 116 (cx 50 und) caixa 10 

 

 
V – DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

5.1 – A duração do contrato para fornecimento de materiais de suprimento de 

escritório será de 12 (doze) meses, de __/__/2015 a __/__/2016, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses limitados a 60 
(sessenta) meses. 

 

VI – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSELHO: 
 

6.1 - Caberá ao CONSELHO: 

6.1.1- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser     

solicitados pela licitante vencedora; 
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6.1.2- Fiscalizar os serviços objeto do presente projeto básico. 
 

VII – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 
 

7.1 - Caberá à licitante vencedora: 

7.1.1- Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 

dependências do Conselho; 
7.1.2- Reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em desacordo com as exigências deste Projeto 

Básico; 

7.1.3- Comunicar ao CONSELHO qualquer anormalidade, em caráter de 

urgência, e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  
7.1.4- Manter em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e de qualificação exigidas neste Projeto Básico; e 

7.1.5- Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e 
comerciais resultantes da contratação do objeto do pregão; 

7.1.6- Cumprir fielmente o estipulado neste Projeto Básico. 
 

VIII – DA FISCALIZAÇÃO  DO  CONTRATO: 
 

8.1 - Durante a vigência do contrato, os produtos terão que ser fornecidos de 

acordo com as obrigações do Edital e demais instruções que serão fornecidas 

pela Autoridade Superior do CONSELHO ou por parte do funcionário desta 
instituição designado para este fim e, diante deste fato, o recebimento dos 

produtos será regularmente procedido e acompanhado por quem de direito e 

assim designado. 

8.2 - O representante do CONSELHO, neste caso indicado como Fiscal do 

Contrato, anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com os 
produtos fornecidos e determinará, quando necessário, a reposição imediata dos 

produtos. 

8.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do 

contrato indicado para este fim, deverão ser solicitadas, a seu superior, em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes cabíveis. 

  

IX – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE: 

   
9.1 – A qualificação técnica da Licitante será avaliada através da apresentação 

de Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, obrigatoriamente 

emitida por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove ter a 

Licitante fornecido materiais de suprimento de escritório – neste caso, da mesma 
natureza do objeto deste Projeto Básico  - além da compatibilidade em 

características, quantidades e prazos assinalados no Edital. 
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9.2 – A Licitante deverá apresentar, preferencialmente, ― através de seu 

“portfólio” com apresentação do elenco de Serviços pertinentes ao Objeto, ― 

experiência anterior, além da apresentação de condições compatíveis em (i) 

características, (ii) quantidades e (iii) prazos aqui assinalados. 
 

X – DA FISCAL DO CONTRATO POR PARTE DO CONTRATANTE: 

 

10.1 – A Diretoria do CONSELHO indicará o Fiscal do Contrato para fiscalização 
da contratação objeto do Edital visando, assim, além do acompanhamento e da 

execução dos serviços aqui citados, que todas as ocorrências contrárias ou em 

desacordo com as cláusulas e condições contratadas sejam anotadas em livro 

próprio e, consequentemente, caso seja necessário, aplicação da(s) sanção(ões) 
prevista(s) em lei e no Edital. 

 

XI – DO PREPOSTO POR PARTE DA LICITANTE CONTRATADA: 

 

11.1 - A licitante vencedora obriga-se a indicar, de forma expressa e quando da 
assinatura do contrato, um único preposto  ― desde que aceito pela Diretoria do 

CONSELHO ― para representá-la na execução do contrato a ser assinado pelo 

período de vigência de 12 (doze) meses, conforme previsão legal estampada no 

Art. 68 da Lei Nº 8.666/93. 
 

XII– DO VALOR ESTIMATIVO DO PREGÃO: 
 

12.1 - O presente certame, na modalidade Pregão Presencial, apresenta o valor 
global estimativa global   ― neste caso para 12 (doze) meses de vigência ― de 

R$ ____ (____). 

 

XIII-  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

13.1- Os pagamentos serão efetivamente providenciados após o recebimento 

das Notas Fiscais-Faturas referentes aos fornecimentos efetivamente realizados. 

13.2- A Licitante vencedora apresentará Nota Fiscal/Fatura para pagamento 
pelo CONSELHO, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente da 

Licitante no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da 

documentação pertinente, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato 

designado para tal fim, em conformidade com as especificações constantes do 

Edital e seus anexos, ficando estabelecido que a ordem bancária se constituirá, 
para o CONSELHO, em documento hábil comprobatório da quitação da obrigação 

de pagar; e: 

 13.2.1-  A Licitante vencedora deverá emitir Nota Fiscal-Fatura contendo 

as informações necessárias para conferência dos fornecimentos 
realizados; 
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 13.2.2- As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do 

CONSELHO, localizado na Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20031-010,                              

CNPJ/MF Nº32.243.313/0001-67.  
13.3- O CONSELHO reserva-se o direito em não proceder ao pagamento se, 

no ato da atestação, os produtos assinalados na Nota Fiscal/Fatura estiverem em 

desacordo com as condições previstas no Edital, no Contrato ou na Nota de 

Empenho que deu causa. 
13.4- No caso de identificação de cobrança indevida, o fato será informado à 

contratada e a contagem do prazo para pagamento será reiniciado a partir da 

reapresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente corrigida. 

13.5- O CONSELHO poderá deduzir do valor a ser pago à Licitante vencedora 
os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela mesma, nos 

termos do certame. 

13.6- Nenhum pagamento será efetuado à Licitante vencedora enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, certamente em virtude de 

penalidades impostas em face de inadimplência contratual ou por outros motivos 
previstos no Edital, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

13.7- Será comprovada a regularidade fiscal da licitante vencedora, mediante 

consulta eletrônica de sua situação junto ao Sistema Unificado de Cadastro de 
Fornecedores - SICAF. 

13.8- Havendo atraso de pagamento por responsabilidade imputada ao 

CONSELHO, o valor devido será atualizado desde a data final do período 

previsto para o adimplemento até a do efetivo pagamento, tomando por base o 
Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna - IGP/DI do mês anterior, “pro 

rata tempore”, sobre o valor da fatura, vedada antecipação de pagamento a 

qualquer título, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM =              N/30      ____  
           [(1+TR/100)-1] x VP     

Onde: 

▪ EM = Encargos Moratórios; 

▪ TR = Percentual Atribuído à Taxa Referencial-TR; 

▪ VP = Valor da Parcela a ser Paga; 
▪ N = Número de Dias entre a Data Prevista para o Pagamento e a Data do          

efetivo Pagamento. 

13.9- Serão retidos na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ), a Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para a 
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o 

art. 64, da Lei n.° 9.430, de 27.12.1996, e IN da SRF n.° 306, de 12.03.2003. 

13.10- A atestação da Nota Fiscal/Fatura referente aos fornecimento de 

materiais caberá ao funcionário do CONSELHO que, conforme designação da 
autoridade competente da entidade, será responsável pelo mencionado atesto. 
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13.11-  A atestação da Nota Fiscal/Fatura referente aos fornecimentos objeto 

deste Projeto Básico dar-se-á quando do recebimento dos mesmos, conforme 

encontram-se assinalados no Edital. 

 
XIV - DO FORO: 

 

14.1- O Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, será o único 

competente para dirimir e julgar todas e quaisquer questões que possam vir a 
decorrer do certame, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que possa vir a ser. 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015. 
 

____________________________ 

NORMA VIEIRA DA SILVA SANTOS  

Pregoeira  
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ANEXO IIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO DO 

REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

(papel timbrado da Licitante) 
 

Local e data: 

 

Ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região 

Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro  

20031-010 - Rio de Janeiro, RJ  

 

 Esta Licitante, por intermédio de seu(s) Diretor(es), CREDENCIA o(a) 

Sr.(a) ............................................., portador(a) da Carteira de Identidade Nº 

............................, expedida pelo ............, e CPF/MF Nº 

.................................., como Representante Legal desta empresa no PREGÃO 

em referência, podendo rubricar a documentação de habilitação e as propostas, 

formular, ofertar, dar lances de preços, recorrer de decisões da Pregoeira, 

prestar todos os esclarecimentos acerca de nossa proposta, interpor recursos, 

desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel 

cumprimento do presente credenciamento, além de poder assinar o contrato 

decorrente do processo supracitado. 

Assinatura:_________________________ 
Nome do Representante Legal: ................ 
Carteira de Identidade Nº ....................... 

CPF/MF Nº ............................................ 
CNPJ/MF Nº .......................................... 
      (com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO IIB 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO DA 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(em papel timbrado pela licitante) 

 

Local e data: 

 

Ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região 

Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro  

20031-010 - Rio de Janeiro, RJ  

 
..................................................... (razão social da licitante), inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) Nº 

....................., por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) 

................................................................, portador(a) da Carteira de 
Identidade Nº ..............................., expedida pelo ........................, e do 

CPF/MF Nº ..............................., DECLARA, para fins do disposto no Edital, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas previstas em lei, que na 

presente data é considerada (com preenchimento obrigatório do espaço 

reservado para colocação das iniciais ME ou EPP): 
 

(...................)  MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º, da Lei 

Complementar Nº 123, de 24 de dezembro de 2006; ou 

 
(...................) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º 

da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

Esta licitante DECLARA, ainda, que está excluída das vedações elencadas no                    
§ 4º, do art. 3º, da Lei Complementar Nº 123/2006. 

 
Assinatura:_________________________ 
Nome do Representante Legal: ................ 
Carteira de Identidade Nº ....................... 
CPF/MF Nº ............................................ 
CNPJ/MF Nº .......................................... 
      (com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 



 

                                            Pregão Presencial  Nº003/2015 
 

Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20031-010 

Tel.: (21)2533-2916 Fax. (21)2533-2916 – Ramal:210  

E-mail: licitacao@crefono1.gov.br; http:www.crefono1.gov.br 

      

 

ANEXO III 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(papel timbrado da Licitante) 
 

 

Local e data: 

 

Ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região 

Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro  

20031-010 - Rio de Janeiro, RJ  

 
 

  

 A empresa (razão social da licitante), inscrita no CNPJ/MF Nº (Nº do 

CNPJ), sediada em (endereço completo), por intermédio de seu Representante 

Legal o(a) Sr(a). (nome do representante), portador(a) da Carteira de Identidade 

Nº ....... e do CPF Nº ........ DECLARA, sob as penalidades cabíveis, reunir todos 

os requisitos de habilitação exigidas no Edital, no que tange às condições de 

qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que 

está ciente e concorda com  as condições do Edital em referência e nas Leis Nºs 

8.666/93, 10.520/02 e demais Legislação aplicável. 

 
Assinatura:_________________________ 
Nome do Representante Legal: ................ 
Carteira de Identidade Nº ....................... 
CPF/MF Nº ............................................ 
CNPJ/MF Nº .......................................... 
      (com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTES 
(em papel timbrado da Licitante) 

 

Local e data: 

 

Ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região 

Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro  

20031-010 - Rio de Janeiro – RJ  

 
 
 

 (razão social da licitante) ..................................................., CNPJ Nº 

..............................., sediada ................................... (endereço completo) 

.............................................................., DECLARA, sob as penalidades 

cabíveis, que, não há fatos supervenientes impeditivos para habilitação desta 

Licitante no Processo Licitatório supracitado, nos termos do § 2º do Art. 32 da Lei 

Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
Assinatura:_________________________ 
Nome do Representante Legal: ................ 

Carteira de Identidade Nº ....................... 
CPF/MF Nº ............................................ 
CNPJ/MF Nº .......................................... 
      (com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(em papel timbrado da Licitante) 

 

 
Nome da Proponente: ........................................................................... 
CNPJ/MF: Nº ....................................................................................... 

Telefone/Fax: ...................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................... 

 
 

Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
Unid  QDE   Preço  

Total  
    unitário  

            

1 Almofada carimbo Nº 3  cores vermelha, preta e Azul unid 30 2,34 70,20 

            

2 Almofada carimbo Nº 4  cores vermelha, preta e Azul unid 30 3,10 93,00 

            

3 Apagador de quadro branco base plástica 150 N  unid 20 7,20 144,00 

            

4 Apontador escolar metálico  cx 10 12,15 121,50 

            

5 Alfinete para mapa (cx c/50) pcte c/ 10cx pcte 10 27,00 270,00 

            

6 Bobina de maquina de calcular 57 x 30mm  (cx com 30 peças) cx 20 19,55 391,00 

            

7 Borracha com capa Plástica (cx com 12 peças) cx 50 0,65 32,50 

            

8 Bloco Post it  (38x50 c/100 fls) pcte c/ 4 unid pcte 50 8,45 422,50 

            

9 Caneta compactor azul,preta,vermelha  07 (caixa com 50) cx 150 31,90 4785,00 

            

10 Caixa para arquivo morto  azul(pcte c/ 10) pcte 100 28,55 2855,00 

            

11 Caneta de retro projetor 1.0 fina Azul (caixa com 12) cx 50 42,05 2102,50 
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Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unid  QDE   Preço  Total  

    unitário   

12 Capa de Encadernação  PP A4 Cristal - (c/ 100) pcte 50 22,90 1145,00 

            

13 Capa de Encadernação  PP A4 Azul - (c/ 100) pcte 50 22,90 1145,00 

            

14 Clips p/ papel nº 02 de 500 gramas - cx c/200  pcte 100 14,70 1470,00 

            

15 Clips p/ papel nº 03 de 500 gramas  - cx c/200  pcte 100 14,70 1470,00 

            

16 Cola Branca  - 40 gr (cx c/ 12 unid) cx 50 13,80 690,00 

            

17 Cola Branca  - 1000 litro  unid 20 14,69 293,80 

            

18 Cola bastão 19g  (Embalagem c/ 12 unid) bem 100 15,61 1561,00 

            

19 Cola bastão 8g  (Embalagem c/ 12 unid) bem 100 9,71 971,00 

            

20 Colchete/Bailarina Latonado nº4 (pcte c/10 de 72 unid) pcte 100 15,25 1525,00 

            

21 Colchete/Bailarina  Latonado nº6 (cx c/ 72 unid) pcte 100 28,15 2815,00 

            

22 Colchete/Bailarina Latonado nº9 (cx c/ 72 unid) pcte 100 33,90 3390,00 

            

23 Colchete/Bailarina Latonado nº12 (cx c/ 72 unid) pcte 100 52,90 5290,00 

    

 

      

24 Corretivo  Liquido Agua  (cx c/ 12) cx 50 18,50 925,00 

            

25 Caixa Bank Box Polionda Azul (pcte com 50) pcte 20 160,94 3218,80 

            

26 CDR gravável (combo com 100 unidades) combo 50 52,60 2630,00 

            

27 Divisória plática p/ fichário Tam: A4 c/10 unid pcte 50 36,95 1847,50 

            

28 Elásticos de Borracha. Japonês/Amarelo.1kg pcte 50 14,50 725,00 

            

29 Envelope para CD papel (pcte c/ 50 unid.) pcte 100 3,71 371,00 

            

30 Envelope kraft ouro (caixa c10 pctes) cx 30 52,80 1584,00 
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Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unid  QDE   Preço  Total  

    unitário   

31 Etiqueta Pimaco A4356 (25,4x63,5mm) unid 50 46,20 2310,00 

            

32 Etiqueta Pimaco 8099F (46,56 x 77,79mm) unid 100 8,50 850,00 

            

33 Etiqueta Pimaco 6093 (42,33mm diâmetro) pcte c/240 unid 10 8,49 84,90 

    

 

      

34 Etiqueta Pimaco A5Q-1219-12 Folhas (cx c/1188) unid 25 4,70 117,50 

            

35 Etiqueta Pimaco A5Q-813-12 Folhas 8,0x13,0mm(cx c/1188) unid 25 4,70 117,50 

            

36 Extrator de Grampo Ratinho VS-SR10(cx c/ 5) cx 15 1,59 23,85 

            

37 Espiral p/ Encadernação 9mm - preto p/ 50 folhas (pct 100 unid) pcte 10 7,10 71,00 

            

38 Espiral para Encadernação 9mm - transp. p/ 50folhas (pct 50 unid) pcte 10 9,90 99,00 

            

39 Espiral para Encadernação 12mm  transp. p/70 fls (pct 100 unid) pcte 10 8,89 88,90 

            

40 Espiral para Encadernação 17mm cristal p/ 85 fls (pct 100 unid) pcte 10 13,34 133,40 

            

41 Estilete Lamina Larga L2,5 A15 (CX C/ 12) cx 20 18,74 374,80 

            

42 Espiral para Encadernação 17mm - transp. p/ 100folhas (pct 50 unid) pcte 100 22,10 2210,00 

            

43 Fita Dupla Face 18x30(pcte c/4) pcte 20 18,90 378,00 

            

44 Fita Crepe 18x50 (pcte c/6) pcte 20 14,90 298,00 

            

45 Fita adesiva transp.poliprop. 3M 500 Durex.12mmx30m C/ 10und pcte 50 7,10 355,00 

            

46 Fita de Polietileno IBM 6746 Corretiva ( 7mmx28m) unid 80 14,35 1148,00 

  MI/04 - IBM 6746 eletrônica 765 corretiva         

            

47 Fita Polietileno Corrigível (8mmx271m) unid 50 15,29 764,50 

  MI/03 - IBM eletrônica 761 corretiva)         

            

48 Fita adesiva 3M marrom  45mm x 45m (pcte c/ 4 und.) pcte 30 8,39 251,70 
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Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unid  QDE   Preço  Total  

    unitário   

49 Flags 4 cores transparente ( cx c/ 24) pcte 100 12,30 1230,00 

            

50 Grampeador C15  Aço Escovado C:18 L:4 A:6,5 p/ 40 folhas unid 50 32,28 1614,00 

            

51 Grampeador pequeno, capacidade 25 folhas C-50 unid 40 26,80 1072,00 

            

52 Grampo p/ grampeador 26/6 galvanizado rapid-service (cx c/ 5000) pcte 50 3,59 179,50 

            

53 Grampo p/ grampeador 23/08 (cx c/ 5000 um)  (pcte c/10) pcte 15 2,50 37,50 

            

54 Grampo p/ grampeador 23/13 (pcte c/10) pcte 20 2,99 59,80 

            

55 Grampo Trilho plástico) pcte c/ 50 pcte 100 6,30 630,00 

            

56 Grampo p/ grampeador N°106/109-8m/m  pcte 20 10,20 204,00 

            

57 Grampo Trilho  cx c/ 50 pcte 50 3,72 186,00 

            

58 Grampos Trançado Galvanizado nº 1(pcte c/ 12 unid) pcte 20 13,23 264,60 

            

59 Grampos Trançado nº 2 (pcte c/ 50 unid) pcte 20 26,06 521,20 

            

60 Lápis Preto  (cx c/ 144 und) cx 25 69,36 1734,00 

            

61 Lápis Borracha  (cx c/ 12 und) cx 20 24,90 498,00 

            

62 Marcador de texto , Rosa, Azul, Verde Amarelo (cx c/ 12 unid.) cx 50 20,10 1005,00 

            

63 Marcador de quadro branco WBM (cx /4) cx 10 20,50 205,00 

            

64 Organizador de pasta/revista ref.813 fume unid 20 24,00 480,00 

            

65 Papel Chamex ou Report A4 Office (cx c/ 10 resmas) cx 100 148,30 14830,00 

            

66 Pasta em ´´L´´ , translúcido, tam: A4 (c/ medidas 220x310mm)(pcte c/ 10 ) pcte 50 22,50 1125,00 

            

67 Plásticos 4 furos Oficio A4 Grosso (Cx c/400). cx 50 85,00 4250,00 
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Item  MATERIAL DE ESCRITÓRIO Unid  QDE   Preço  Total  

    unitário   

68 Pasta Multionda 3,5 cm verde pcte 50 18,60 930,00 

            

69 Plástico Autoadesivo Cristal (rolo c/ 10 m) unid 50 42,00 2100,00 

            

70 Pasta suspensa Marmodello c/grampo e visor (cx c/ 50 unid) cx 50 69,90 3495,00 

            

71 Pasta Formato Oficio c/ elastico (verde ou azul) c/10unid pcte 200 12,00 2400,00 

            

72 Pincel Atômico Azul , Preto (cx c/ 12) cx 20 29,51 590,20 

            

73 Pasta Multionda de 3,5cm (pcte c/10) pcte 50 18,60 930,00 

            

74 Pasta Polionda de 4cm (pcte c/10) pcte 50 24,00 1200,00 

            

75 Pasta plástica c/ trilho cristal tam: 335mmx226mmx10 (cx c/ 50) pcte 20 66,15 1323,00 

            

76 Pasta Catálogo  c/ parafuso p/ 100 sacos pcte 30 33,38 1001,40 

            

77 Registradora A-Z LE Classic tam. A4 Colorido unid 50 12,54 627,00 

            

78 Régua de Alumínio  30 cm (cx c/ 12 unid) cx 20 60,35 1207,00 

            

79 Régua de Alumínio  40 cm  (cx c/ 12 unid) cx 20 84,58 1691,60 

            

80 Sacos Plásticos c/ 04 furos(230mmx300mm para papel A4)  cx c/50 unid  cx 50 3,34 167,00 

            

81 Suporte para Durex médio (cx c/6) cx 50 14,90 745,00 

            

82 Tesoura multiuso TS 54 ( CX C/ 12 und) cx 20 52,04 1040,80 

            

83 Tinta para carimbo 40ml  Azul , vermelho e preto(cx c/12 unid) cx 10 16,90 169,00 

            

84 Visor p/ pasta suspensa plást. C/ etiq.branca 116 (cx 50 und) cx 10 6,80 68,00 

 
Valor Global da Proposta é de R$ 103.840,95 (cento e três mil oitocentos e 

quarenta reias e noventa e cinco centavos)  
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Declaramos, para os devidos fins, que nos preços ofertados estão incluídos todos os custos e despesas 
pertinentes e necessárias ao cumprimento do objeto deste Edital do Pregão Presencial Nº 003/2015. 
 
Local e Data: 
 

Assinatura:_________________________ 
Nome do Representante Legal: ................ 
Carteira de Identidade Nº ....................... 
CPF/MF Nº ............................................ 
CNPJ/MF Nº .......................................... 
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ANEXO VI 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

(em papel timbrado da Licitante) 

 
Local e data: 
 

Ao 

Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região 
Rua Álvaro Alvim, Nº 21, 5º Andar, Centro  

20031-010, Rio de Janeiro – RJ  

 

 (razão social da licitante) .................................., CNPJ Nº ....................., 

sediada na Rua .................................., Nº ........., bairro, .........................., CEP.: 

..............................., Município ........................, por seu Representante Legal abaixo 

assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital supracitado, DECLARA, sob as penas 

da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, ainda, menor(es) de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze)  anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e 

inciso V, art. 27, da Lei Nº 8.666/93, com redação determinada pela Lei Nº 9.854/1999, 

bem como não dispõe, também, de funcionário do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia da 1ª Região exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, de 

administração ou de tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93) nesta 

Licitante. 

                              
      Assinatura: 

 
____________________________________________ 

                                         Nome do Representante Legal: ................... 
                                 Carteira de Identidade Nº ............. 
                                 CPF/MF Nº ................... 
                                 CNPJ/MF Nº ................ 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 

MINUTA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxx/2015 

 

No dia xxx (xxx) do mês de xxx do ano de 2015, no CONSELHO 

REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1ª REGIÃO, entidade autárquica 

federal, criada pela Lei Nº 6.965, de 09 de dezembro de 1981, e regulamentada 
pelo Decreto Nº 87.218, de 31 de maio de 1982, com sede na Rua Álvaro Alvim 

nº 21, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20031-010, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 

n.° 32.243.313/0001-67, doravante denominada CONSELHO, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº 003/2015, 

pelo Sistema de Registro de Preços publicada no D.O.U. do dia 21/05/2015, 

Seção 3, página 176, e a respectiva homologação do Processo Administrativo 

Nº 042/2014, RESOLVE registrar o preço mensal, com a correspondente 
indicação anual, para os fornecimentos assinalados no objeto da licitação e em 

atendimento às condições previstas no Edital e às constantes na presente Ata de 

Registro de Preços, tudo em conformidade com a                               Lei Nº 

8.666/93 e legislação correlata, com a empresa que será elencada a seguir: 

 
Material de Escritório 
ITEM                      DESCRIÇÃO                 UND.     QUANT.       PREÇO              PREÇO 

                                                                                          UNITÁRIO          TOTAL 
                                                                                          REGISTRADO      REGISTRADO 
 (...) (...) (...) (...)         R$ ............       R$ ........... 
 
 
 (...) (...) (...) (...) R$ ............ R$ ............ 
 

Empresa Vencedora: xxx 
CNPJ/MF Nº: xxx 
Endereço: xxx 
Telefone/fax: xxx 
E-mail: xxx 
Representante Legal: xxx 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 

1.1 – Esta ata tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada para fornecimento de materiais de suprimento de escritório, 

consoante ao disposto na legislação vigente e no Edital do certame. 

 

1.2 – A aquisição dos materiais ocorrerá conforme as especificações constantes 

do Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTA ATA: 

Constituem parte integrante desta ata, estando a ela vinculada e como se nesta 

estivessem transcritos, os documentos relacionados nas alíneas abaixo e cujo 
teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

a) Edital do Pregão Presencial Nº 003/2015; 

b) Projeto Básico; e 

c) Proposta de Preço da Licitante. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: 

3.1 - Esta ata vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, de xxx/xxx/xxx a 

xxx/xxx/xxx, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de 12 
(doze) meses, limitados a 60 (sessenta) meses, conforme disposição do inciso II, 

do artigo 57, da Lei Nº 8.666/1993, com reajuste de preço, por um dos índices 

oficiais de variação de preços, visando o equilíbrio contratual. 

3.2 - Durante o prazo de validade desta ata, o CONSELHO não será obrigado a 

firmar a presente contratação, facultando-se a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário deste Registro de 

Preços a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1 - Os preços ofertados pela empresa signatária da presente ata encontram-se 

especificados na Proposta de Preços anexa a este instrumento, de acordo com a 

respectiva classificação no Pregão Presencial Nº 003/2015 para Registro de 

Preços. 
4.2 - Em cada fornecimento decorrente desta ata serão observados os preços, as 

cláusulas e as condições constantes deste Edital, que a precedeu e que integra o 

presente instrumento de compromisso. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA: 

5.1 - O local e as condições de entrega e recebimento do material são os 

previstos no Projeto Básico de que trata o Anexo I deste Edital, o qual passa a 

ser parte integrante desta ata. 
 

5.2 – Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias 
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úteis, a contar do requerimento de entrega por parte deste CONSELHO.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
A contratante obriga-se a efetuar o(s) pagamentos(s), à CONTRATADA, 

somente após a realização dos fornecimentos. 

 

6.1 - A empresa signatária desta ata apresentará Nota Fiscal-Fatura referente 

aos fornecimentos realizados, por parte do CONSELHO, mediante ordem 
bancária a ser creditada em conta corrente da empresa signatária desta ata no 

prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de apresentação da 

mencionada Nota Fiscal, desde que a mesma seja devidamente atestada pelo 

Fiscal do contrato designado para tal fim, em conformidade com as 
especificações constantes do Edital e seus anexos, ficando estabelecido que a 

ordem bancária se constituirá, para o CONSELHO, em documento hábil e 

comprobatório da quitação das obrigações. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As Notas Fiscais-Faturas deverão ser emitidas em 
nome do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região, com o endereço 

localizado na Rua Álvaro Alvim Nº 21, 5º Andar, Centro, CEP.: 20031-010, Rio de 

Janeiro – RJ, e CNPJ/MF Nº 32.243.313/0001-67. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONSELHO reserva-se o direito de recusar a 

execução do pagamento, no ato da atestação, se os fornecimentos e/ou os 
preços não estiverem de acordo com as condições do presente contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO: A atestação da Nota Fiscal-Fatura, tudo de acordo com 

os fornecimentos realizados e de acordo com o objeto deste contrato, caberá 

unicamente ao fiscal do contrato indicado pelo CONSELHO que, de acordo como 
seu entendimento e responsabilidade, atestará ou não as Notas citadas. 

PARÁGRAFO QUINTO: Caso seja identificada qualquer tipo de cobrança 

indevida, o fato será informado ao  empresa signatária desta ata e a contagem 

do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota 
Fiscal-Fatura devidamente retificada. 

PARÁGRAFO SEXTO: O CONSELHO poderá deduzir do montante a pagar à  

empresa signatária desta ata o(s) valor(es) referente(s) à(s) multa(s) e/ou 

indenização(ções) devida(s) pela mesma, nos termos deste contrato. 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Nenhum pagamento será efetuado à empresa signatária 

desta ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira em 

virtude de sanções administrativas e/ou ressarcimentos impostos à empresa 

signatária desta ata, certamente decorrentes de algum tipo de inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção 
monetária. 

PARÁGRAFO OITAVO: Será comprovada, a cada pagamento a ser processado 

pelo CONSELHO à empresa signatária desta ata, a regularidade fiscal da 

empresa signatária desta ata mediante consulta “on-line” de sua situação junto 
ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores - SICAF. 
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PARÁGRADO NONO: Havendo atraso de pagamento por responsabilidade única 

e exclusiva do CONSELHO, o valor devido será atualizado desde a data final do 

período previsto para o adimplemento até a data do efetivo pagamento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM =              N/30      ____  

           [(1+TR/100)-1] x VP 

Onde: 

▪ EM = Encargos Moratórios; 
▪ TR = Percentual Atribuído à Taxa Referencial-TR; 

▪ VP = Valor da Parcela a ser Paga; 

▪ N = Número de Dias entre a Data Prevista para o Pagamento e a 

Data do          efetivo Pagamento. 
6.10 - Será retido na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, 

bem como a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a 

Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o 

art. 64 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e I.N. da SRF n.° 306, de 

12 de março de 2003, e outras deduções previstas na legislação vigente. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
 

7.1 - Os materiais serão recebidos provisoriamente mediante entrega através de 
Nota Fiscal-Fatura, e, posteriormente, será emitido o Termo de Recebimento 

Definitivo no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório. 

7.2 - Os materiais serão submetidos à avaliação técnica, por quem de direito, 

antes da preparação do Termo de Recebimento Definitivo. 
7.3 - Na hipótese de desaprovação dos materiais, a fornecedora deverá 

substituí-los no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da comunicação expressa emitida pelo CONSELHO. 

7.4 - A concessão do prazo estabelecido para substituição dos materiais 
fornecidos em desacordo com o Edital não obsta a aplicação das sanções 

administrativas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1 - A fiscalização da execução das obrigações constantes desta ata caberá ao 

CONSELHO, neste caso por intermédio do Fiscal do Contrato designado pela 

Diretora-Presidente, que irá acompanhar a evolução e verificar a fiel observância 

das disposições da presente ata anotando as ocorrências relacionadas a sua 

execução em registro próprio, nos termos do Art. 67, da Lei n° 8.666/93, e, 
ainda, a fiscalização deverá:  

8.1.1 -  Assegurar-se do adequado fornecimento dos materiais, verificando 

sempre o bom desempenho do mesmo; 
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8.1.2 -  Documentar as ocorrências havidas, fiscalizar o cumprimento das 

obrigações contratuais assumidas pelo fornecedor, inclusive quanto 

a troca dos materiais defeituosos; 

8.1.3 -  Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução das 
obrigações, em especial aplicação de sanções. 

8.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa signatária desta ata pelos danos causados ao 

CONSELHO ou a terceiros, resultantes de imperfeições técnicas, vícios ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

destes, não implica em co-responsabilidade do CONSELHO ou de seus agentes e 

prepostos. 

8.3 -  À fiscalização cabe ainda: 
8.3.1 -  Apresentar à empresa signatária desta ata as observações, 

reclamações e exigências que se impuserem em decorrência da 

Fiscalização do fornecimento dos bens; 

8.3.2 – Notificar a fornecedora, por escrito, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no material objeto da presente ata, fixando prazo 
para sua troca, conforme sua conveniência. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o CONSELHO  
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa signatária desta ata as 

sanções administrativas relacionadas a seguir: 

I  - Advertência; 

II- Multas, recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
comunicação oficial, assim determinadas: 

a) De 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total 

do contrato por dia de atraso no caso de descumprimento dos 

prazos de fornecimento; 
b) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto contratado; 

c) De 0,5% (cinco décimos por cento) por ocorrência de fato em 

desacordo com o especificado neste contrato, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada 

oficialmente. 

9.1.1 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a administração do 

CONSELHO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a empresa signatária desta ata que: 

a) Não celebrar o contrato; 
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b) Deixar de entregar os documentos exigidos ou apresentar 

documentação falsa quando necessária para a assinatura do contrato; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato; 

d) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Fizer declaração falsa; 

g) Cometer fraude fiscal; 

h) Falhar ou fraudar na execução deste contrato. 
9.1.2 - Pelos motivos abaixo relacionados, principalmente, a empresa signatária 

desta ata também estará sujeita a sofrer as sanções administrativas aqui 

elencadas: 

a) Pela não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no 
decorrer do contrato; 

b) Pela recusa injustificada em assinar o contrato 

c) Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste contrato. 

9.1.3 - Se o motivo do impedimento for comprovado ou for por motivo de 

reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Diretoria do 
CONSELHO, a empresa signatária desta ata ficará isenta das penalidades aqui 

mencionadas. 

9.1.4 - As sanções de advertência e suspensão temporária e impedimento de 

licitar e contratar com esta administração ou toda administração pública poderão 
ser aplicadas à empresa signatária desta ata, juntamente com a de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

9.1.5 - Além das penalidades citadas, a empresa signatária desta ata ficará 

sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS: 

10.1-Os preços aqui registrados manter-se-ão inalterados pelo período de 
vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação 

econômico-financeira inicial deste instrumento, observado o disposto no artigo 12 

do Decreto 3.931/2001.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente da contratação objeto desta ata correrá à conta dos 

recursos orçamentários no exercício de 2015 e subsequente, na Rubrica de                 

Nº xxx a denominação de xxx. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA: 

12.1- A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, nas seguintes 

condições: 

 I – pelo CONSELHO, quando: 
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a - A fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 

b - A fornecedora não assinar esta ata no prazo estabelecido ou, quando 

solicitado, CONSELHO não aceitar sua justificativa; 

c - A fornecedora der causa a rescisão administrativa desta ata; 
d - Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta ata; 

e - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

f - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e 
justificadas pelo CONSELHO. 

II – Pela empresa signatária desta ata: 

 a - Mediante solicitação, por escrito e devidamente comprovada de que 

está impossibilitada de cumprir as exigências desta ata; 
b - Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas 

no artigo 78 e demais incisos da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1- A empresa signatária desta ata deverá manter, durante a sua vigência, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial Nº 

004/2014. 

13.2 - O Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro e, dependendo do caso, o Foro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, serão os únicos competentes para  dirimir  e  julgar todas e  quaisquer  

questões que possam vir a decorrer do presente contrato, renunciando as partes 

a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 
 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, contendo 7 (sete) laudas cada uma das vias, 

na presença das testemunhas infra-assinadas. 
 

 Rio de Janeiro, xxx de xxx de xxx. 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1ª REGIÃO 
 

 

 

    xxx  

 
TESTEMUNHAS: 
 

1) Nome: _____________________________              2) Nome: ____________________________ 

     CPF: ______________________________                    CPF:______________________________ 
    Assinatura:_________________________                       Assinatura:________________________ 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

CONTRATO Nº......../2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 1ª REGIÃO, entidade 

autárquica federal, criada pela Lei Nº 6.965, de 09 de dezembro de 1981, e 

regulamentada pelo Decreto Nº 87.218, de 31 de maio de 1982, com sede na 
Rua Álvaro Alvim nº 21, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 20031-010, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF) sob o n.° 32.243.313/0001-67, neste ato representado por sua 

Diretora Presidente, LÚCIA CRISTINA FERNANDES ANTUNES PROVENZANO, 
brasileira, casada, fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade Nº 1700-

RJ, expedida pelo CREFONO1, inscrita no CPF/MF sob o Nº 636.341.807-06, 

residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, doravante denominada 

CONTRATANTE, e ...............,  com sede na Rua ...... nº ....., .....º Andar, 
(bairro), Rio de Janeiro, RJ, CEP.: ......, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.° ......, , neste ato 

representado por .........., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da 

Cédula de Identidade Nº ...., expedida pelo ...., inscrito no CPF/MF sob o Nº ...., 

residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, doravante denominada 
CONTRATADA, têm justo e acordado a celebração deste contrato de 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

O presente contrato tem por a contratação de empresa especializada para 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE 

CONTRATO: 

Constituem parte integrante deste contrato, estando a eles vinculados e como se 
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neste estivessem transcritos, os documentos relacionados nas alíneas abaixo e 

cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

a) Edital do Pregão Presencial Nº 003/2015; 

b) Projeto Básico; e 
c) Proposta de Preço da Licitante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE: 

Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, de xxx/xxx/xxx a 
xxx/xxx/xxx, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de 12 

(doze) meses, limitados a 60 (sessenta) meses, conforme disposição do inciso II, 

do artigo 57, da Lei Nº 8.666/1993, com reajuste de preço, por um dos índices 

oficiais de variação de preços, visando o equilíbrio contratual. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS CONTRATADOS: 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços executados, os 

preços registrados abaixo e consignados na Proposta de Preços emitida pela 

CONTRATADA de acordo com o Anexo V do Edital do Pregão Presencial Nº 
003/2015, parte integrante deste contrato, com todos os custos e despesas 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato incluídos nos 

preços: 
 

 

Valor Global da Proposta é de R$ _______ (______) 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO: 

Para  todos  os  efeitos  legais é  atribuído  ao  presente  contrato  o valor de               

R$ ... (......) para o período de 12 (doze) meses de vigência deste instrumento. 

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

  

PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

A contratante obriga-se a efetuar o(s) pagamentos(s), à CONTRATADA, 

somente após o fornecimento dos materiais objeto do presente contrato: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  A CONTRATADA apresentará Nota Fiscal-Fatura 
referente aos fornecimentos para pagamento, por parte da CONTRATANTE, 

mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente da CONTRATADA 

no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de apresentação da 

mencionada Nota Fiscal, desde que a mesma seja devidamente atestada pelo 
Fiscal do contrato designado para tal fim, em conformidade com as 

especificações constantes deste Edital e seus anexos, ficando estabelecido que a 

ordem bancária se constituirá, para a CONTRATANTE, em documento hábil e 

comprobatório da quitação das obrigações. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As Notas Fiscais-Faturas deverão ser emitidas em 

nome do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região, com o endereço 

localizado na Rua Álvaro Alvim Nº 21, 5º Andar, Centro, CEP.: 20031-010, Rio de 

Janeiro – RJ, e CNPJ/MF Nº 32.243.313/0001-67. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a 
execução do pagamento, no ato da atestação, se os fornecimentos e/ou os 

preços não estiverem de acordo com as condições do presente contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO: A atestação da Nota Fiscal-Fatura, tudo de acordo com 

os materiais fornecidos e de acordo com o objeto deste contrato, caberá 
unicamente ao fiscal do contrato indicado pela CONTRATANTE que, de acordo 

como seu entendimento e responsabilidade, atestará ou não as Notas citadas. 

PARÁGRAFO QUINTO: Caso seja identificada qualquer tipo de cobrança 

indevida, o fato será informado à CONTRATADA e a contagem do prazo para 
pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal-Fatura 

devidamente retificada. 

PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar à 

CONTRATADA o(s) valor(es) referente(s) à(s) multa(s) e/ou indenização(ções) 
devida(s) pela mesma, nos termos deste contrato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira em virtude de 

sanções administrativas e/ou ressarcimentos impostos à CONTRATADA, 

certamente decorrentes de algum tipo de inadimplência contratual, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 

PARÁGRAFO OITAVO: Será comprovada, a cada pagamento a ser processado 

pela CONTRATANTE à CONTRATADA, a regularidade fiscal da CONTRATADA 

mediante consulta “on-line” de sua situação junto ao Sistema Unificado de 
Cadastro de Fornecedores - SICAF. 

PARÁGRADO NONO: Havendo atraso de pagamento por responsabilidade única 

e exclusiva da CONTRATANTE, o valor devido será atualizado desde a data final 

do período previsto para o adimplemento até a data do efetivo pagamento, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM =              N/30      ____  

           [(1+TR/100)-1] x VP  

Onde: 

▪ EM = Encargos Moratórios; 
▪ TR = Percentual Atribuído à Taxa Referencial-TR; 

▪ VP = Valor da Parcela a ser Paga; 

▪ N = Número de Dias entre a Data Prevista para o Pagamento e a 

Data do          efetivo Pagamento. 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Será retido na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica – IRPJ, bem como a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição 

para a Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo 

com o art. 64 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e I.N. da SRF n.° 
306, de 12 de março de 2003, e outras deduções previstas na legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente da contratação objeto deste contrato correrá à conta dos 

recursos orçamentários no exercício de 2015 e subseqüente, na Rubrica de Nº 
xxx sob a denominação de xxx 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA NOTA EMPENHO: 
Para  atender  as  despesas  do  presente  contrato  será emitida a Nota de 
Empenho  Nº xxx/2015, datada de xxx/xxx/xxx,  no  valor  de R$ xxx (xxx), sem 

prejuízo da emissão de reforços ou deduções em razão dos recursos financeiros 

disponíveis. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

8.1 - Caberá ao CONTRATANTE: 

8.1.1- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser     
solicitados pela licitante vencedora; 

8.1.2- Fiscalizar os serviços objeto do presente projeto básico. 
 

8.2 - Caberá ao CONTRATADO: 
8.2.1- Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 

dependências do CONTRATANTE; 

8.2.2- Corrigir, reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os materiais fornecidos em desacordo com as exigências do 
Projeto Básico; 

8.2.3- Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade, em caráter 

de urgência, e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

8.2.4- Manter em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e de qualificação exigidas neste Projeto Básico; e 
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8.2.5- Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e 

comerciais resultantes da contratação do objeto do pregão; 

8.2.6- Cumprir fielmente o estipulado neste Projeto Básico. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 
 

O fornecimento, conforme encontra-se assinalados no objeto deste contrato, será 

acompanho e fiscalizado por funcionário do CONTRATANTE designado para este 

fim.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O representante do CONTRATANTE, sob a 

denominação de Fiscal do Contrato, anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais objeto deste 

CONTRATO, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou 
dos defeitos observados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do mencionado Fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores, em 

tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis a cada caso. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá manter preposto para 

representá-la durante a vigência deste contrato desde que aceito pelo 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: A inadimplência da CONTRATADA não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, bem como não poderá 
onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia, 

expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, ao 

CONTRATANTE. 

   
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS  ALTERAÇÕES  CONTRATUAIS: 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas adequadas a este contrato. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, 

desde que seja mediante instrumento específico, devidamente assinado pelos 

Representantes Legais das partes, que importe em alteração das condições 

contratuais, desde que sejam observados os limites e as formalidades legais 
cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as Sanções 
Administrativas relacionadas a seguir: 

I  - Advertência; 
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II- Multas, recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

comunicação oficial, assim determinadas: 

a) De 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total 

do CONTRATO por dia de atraso no caso de descumprimento dos 
prazos de fornecimento; 

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, no caso 

de inexecução total do objeto contratado; 

c) De 0,5% (cinco décimos por cento) por ocorrência de fato em 
desacordo com o especificado neste CONTRATO, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, recolhida 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada 

oficialmente. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficará impedida de licitar e de contratar com a 

administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 

direito da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 
a) Não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar os documentos exigidos ou apresentar 

documentação falsa quando necessária para a assinatura do contrato; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato; 
d) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Fizer declaração falsa; 

g) Cometer fraude fiscal; 
h) Falhar ou fraudar na execução deste contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Pelos motivos abaixo relacionados, principalmente, a 

CONTRATADA também estará sujeita a sofrer as sanções administrativas aqui 

elencadas: 
a) Pela não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no 

decorrer do contrato; 

b) Pela recusa injustificada em assinar o contrato 

c) Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se o motivo do impedimento for comprovado ou for 
por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Diretoria do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 

aqui mencionadas. 

PARÁGRAFO QUARTO: As sanções de advertência e suspensão temporária e 
impedimento de licitar e contratar com esta Administração ou toda Administração 

Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

PARÁGRAFO QUINTO: Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará 
sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 
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8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão da CONTRATADA poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da 

CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se à CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Processo 

Administrativo que deu causa desde que haja conveniência para a 
Administração da CONTRATANTE; ou 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão administrativa ou amigável será precedida 

de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Superior da 

CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do citado processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

PARÁGRAFO QUARTO: Constituem motivos para rescisão do contrato: 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais, especificações ou prazos; 

 b)  O atraso, injustificado, na execução dos serviços aqui assinalados; 

c) A paralisação dos fornecimentos sem justa causa ou prévia 
comunicação ao CONTRATANTE; 

d)   A lentidão na execução dos fornecimentos e no cumprimento do 

contrato, levando o CONTRATANTE a constatar a impossibilidade do 

cumprimento, no prazo estipulado; 
e) A subcontratação de outra empresa para realizar o fornecimento dos 

materiais por parte da CONTRATADA, total ou parcial, e a associação 

da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 

parcial das obrigações contratadas, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação da CONTRATADA que venham a afetar a execução do 
contrato, sem prévio conhecimento e autorização do CONTRATANTE; 

f)  O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim 

como as de seus superiores; 

g)   O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 
do § 1º do artigo 67, da Lei 8.666/93; 

h)  Decretação de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou, ainda, 

instauração de insolvência civil; 

i)   Dissolução da sociedade; 
j) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
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CONTRATADA que venha ou possa vir a prejudicar a execução deste 

contrato; 

k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela autoridade máxima da esfera 
administrativa da CONTRATANTE, e exaradas no Processo a que se 

refere este contrato; 

l)  O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE, salvo no caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA, 

nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

m) A supressão, por parte da CONTRATANTE, dos fornecimentos, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 

25% (vinte e cinco por cento); 

n) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, 

salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem  

interna ou guerra ou, ainda, por  repetidas suspensões que totalizem o 
mesmo prazo, independentemente do pagamento    obrigatório   de   

indenizações   pelas   sucessivas   e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação; 

o) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste contrato; 
p)   Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 

Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o 

inciso XII do artigo 55 do mesmo Diploma Legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

Este contrato decorre da realização do processo licitatório “ut retro”, realizado 

com fundamento na Lei Nº 10.520/02, no Decreto Nº 3.555/00, alterado pelo 
Decreto Nº 3.693/60, Decreto Nº 3.697/00, Decreto Nº 3.784/01, Lei                          

Nº 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Nº 3.931/01, alterado pelo 

Decreto Nº 4.342/02, Lei Nº 8.078/90 e demais exigências contidas no Edital e 

nos autos do processo que deu causa ao presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE: 

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, no 

Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte dias) daquela data. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

O Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da Capital do Estado do Rio de Janeiro 
e, dependendo do caso, o Foro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, serão os únicos competentes para  dirimir  e  julgar todas e  quaisquer  

questões que possam vir a decorrer do presente contrato, renunciando as partes 

a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 
 

  

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, contendo .....(....... ) laudas cada uma das 

vias, na presença das testemunhas infra-assinadas. 
 

 Rio de Janeiro, … de …....... de 2015. 

 

______________________                   ________________________ 
CONTRATANTE      CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1) Nome: _____________________________ 
 Identidade/Matrícula: ________________ 
 Assinatura: ________________________ 
 
2) Nome: ____________________________ 
 Identidade/Matrícula: _______________ 
 Assinatura: ________________________ 
 

 

 
 
 

 

 


