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PREGÃO ELETRÔNICO Nº  05/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

UASG  389169

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS -

ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

(Base Legal: art. 48, I, LC nº 123/2006 c/c o Decreto 8538/2015)

NO CASO DE NÃO PARTICIPAREMME OU EPP NO CERTAME, SERÁ
PERMITIDA A AMPLA CONCORRÊNCIA, VISANDO O ATENDIMENTO

AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMICIDADE E CELERIDADE DO PROCESSO.

Torna-se  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  o  Conselho
Regional  de  Medicina  do  Estado  do  Ceara, por  meio  da  Pregoeira,
designada  pela  portaria  nº  21/2020 realizará  licitação,na  modalidade
PREGÃO,na  forma  ELETRÔNICA,do  tipo  menor  preço  por item  nos
termos  da  Lei  Federal  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,   da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15
de junho de 2007,  do  Decreto  nº  8.538,  de  06 de outubro  de 2015,  do
Decreto  nº  7892  ,  de  23  de  janeiro  de  2013,  e  alterações,   do  Decreto
10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 29/06/2021
Horário: 9h
Local:  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  –

www.comprasgovernamentais.gov.br 
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1. DO OBJETO

1.1  O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a contratação de empresa especializada em degravação e prin-
tagem de vídeos e áudios ,  conforme   especificações no Termo de  Refe-
rência e edital .

1.2  O critério de julgamento adotado será o menor preço total por
item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto
às especificações do objeto. 

1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações deste
objeto descritas no COMPRASNET – CATMAT e as especificações constantes
do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR MÁXIMO ESTIMÁVEL

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CREMEC , confor-
me classificação abaixo:

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.031

Código da Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39

Valor  Máximo Estimável:  R$  41.760,00  (  QUARENTA  E  UM
MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pre-
gão, em sua forma eletrônica.
3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do
Governo Federal,  no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio
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de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Bra-
sileira – ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a respon-
sabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do
sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente
ou por seu representante.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos res-
ponsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 Poderão participar desta licitação exclusivamente microempre-
sas e empresas de pequeno porte, nos termos do inciso I do art. 48
da  Lei  Complementar  nº  123/2006,cujo  ramo de  atividade  seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Cre-
denciamento regular  no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores  –  SICAF,  conforme  disposto  no  art.  9º  da  IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.2  No  caso  de  não  participarem  M.E  ou  EPP  no  certame,  será
permitida a ampla concorrência, visando o atendimento aos princípios de
economicidade e celeridade do processo;

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:
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4.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos adminis-
trativos, na forma da legislação vigente;

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

4.2.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4.2.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;

4.2.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou
em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 Organizações da Sociedade Civil  de Interesse Público -  OSCIP,
atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguin-
tes declarações:

4.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Com-
plementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favo-
recido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;

4.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.3.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigo-
so ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição; 

4.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
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4.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executan-
do trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III
e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.7 Que  os  serviços  são  prestados  por  empresas  que  comprovem
cumprimento dereserva de cargos prevista em lei para pessoa com defi-
ciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.3.8 Adeclaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer  condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABI-
LITAÇÃO

5.1 Os licitantes  encaminharão,  exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário  estabelecidos  para  abertura  da  sessão  pública,  quando,  então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilita-
ção exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3  Os  licitantes  poderão  deixar  de  apresentar  os  documentos  de
habilitação  que  constem do  SICAF,  assegurado  aos  demais  licitantes  o
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma  restrição  de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante  a  sessão  pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus
decorrente da perda de negócios,  diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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5.6  Até  a  abertura  da  sessão  pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou
substituir  a  proposta  e  os  documentos  de  habilitação  anteriormente
inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classifi-
cação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a re-
alização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor  classificado  somente  serão disponibilizados  para  avaliação  do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1 Valor unitário e total anual do item 

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

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam
a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços.

6.4 Os preços ofertados,  tanto na proposta inicial,  quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6 Os licitantes  devem respeitar  os preços máximos estabelecidos nas
normas  de  regência  de  contratações  públicas  federais,  quando
participarem de licitações públicas;

6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administra-
ção por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes con-
sequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
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ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Consti-
tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocor-
rência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

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

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

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2  A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no
sistema,  com  acompanhamento  em  tempo  real  por  todos  os
participantes.

7.2.3A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.5 Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar
lances  exclusivamente  por  meio  do sistema eletrônico,  sendo imediata-
mente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor totaldo item 

7,6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor   último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa  “aberto e fechado”,  em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.09 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até
dez  minutos,  aleatoriamente  determinado,  findo  o  qual  será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10  Encerrado  o  prazo  previsto  no  item  anterior,  o  sistema  abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor  mais baixo e os das
ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final  e  fechado em até cinco minutos,  o qual  será sigiloso até  o
encerramento deste prazo.

7.10.1  Não havendo pelo  menos  três  ofertas  nas  condições  definidas
neste  item,  poderão  os  autores  dos  melhores  lances,  na  ordem  de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabele-
cida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, pos-
sam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificada-
mente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classifi-
cado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.13 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os su-
bitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a
ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Minis-
tério da Economia;

7.14.1Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
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7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16  Durante  o  transcurso  da  sessão  pública,  os  licitantes  serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante. 

7.17  No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por  tempo  superior  a  dez  minutos,  a  sessão  pública  será  suspensa  e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação
do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

7.19 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO ANUAL
DO ITEM  , conforme definido neste Edital e seus anexos. 
7.19.1 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.

7.20 Caso a  microempresa ou a  empresa  de pequeno porte  melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão con-
vocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
7.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microem-
presas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos es-
tabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de prefe-
rência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será
aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de
preferência, conforme regulamento. 
7.23 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado..
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7.24 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência,  sucessivamente, aos SERVIÇOS  produzi-
dos:

7.24.1 No pais;
7.24.2 Por empresas brasileiras; 
7.24.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;
7.24.4 Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-
vistas na legislação.

7.25 Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.26 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o prego-
eiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitan-
te que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas nes-
te Edital.

7.26.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.26.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no pra-
zo de 02 (duas) horas envie a proposta adequada ao último lance ofer-
tado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos docu-
mentos  complementares,  quando  necessários  à  confirmação  daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceita-
ção e julgamento da proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada  a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a pro-
posta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contrata-
ção neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo úni-
co do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabeleci-
do limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração. 

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apre-
sentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para
a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sis-
tema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrên-
cia será registrada em ata;
8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento di-
gital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por so-
licitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o pra-
zo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
8.7 Havendo  necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  infor-
mando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o
fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em con-
dições diversas das previstas neste Edital.
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8.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta
e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.

8.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 DA HABILITAÇÃO  

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar,  o Pregoeiro
verificará  o  eventual  descumprimento  das  condições  de  participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame  ou  a  futura  contratação,  mediante  a  consulta  aos  seguintes
cadastros:

9.1.1SICAF;

9.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa lici-
tante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermé-
dio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.3.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a exis-
tência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relató-
rio de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.3.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.3.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.

9.1.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitan-
te inabilitado, por falta de condição de participação.
9.1.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
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Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabele-
cida para aceitação da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  à
qualificação  econômica  financeira  e  habilitação  técnica,  conforme  o
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema,
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2  É  dever  do  licitante  atualizar  previamente  as  comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão  pública,  ou  encaminhar,  em conjunto  com a  apresentação  da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões  feita  pelo  Pregoeiro  lograr  êxito  em  encontrar  a(s)
certidão(ões) válida(s),  conforme art.  43, §3º, do Decreto 10.024, de
2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação com-
plementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato di-
gital, via sistema, no prazo de 02(duas)horas, sob pena de inabilitação.

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos  mediante  apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5  Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
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9.6.1  Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de licitante  matriz  e  filial  com
diferenças  de  números  de  documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao
CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do  recolhimento
dessas contribuições.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encami-
nhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a se-
guir, para fins de habilitação:

9.8 Habilitação jurídica: 
9.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certifica-
do da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita-
ção  ficará  condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-
ponsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respecti-
va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administra-
dores;
9.8.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;
9.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vi-
gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da res-
pectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
9.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País: decreto de autorização;
9.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
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9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou
no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, median-
te apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívi-
da Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relati-
vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS);

9.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho,  aprovada pelo  Decreto-Lei  nº  5.452,  de  1º  de maio  de
1943;

9.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal  , relati-
vo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com o objeto contratual; 

9.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal  do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou con-
corre;

9.9.7 Caso o licitante detentor  do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte  deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10 Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;
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9.10.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercí-
cio social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balan-
cetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices ofici-
ais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresenta-
ção da proposta;

9.10.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se  a  apresentação  de  balanço  patrimonial  e  demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.10.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato social/estatuto social.
9.10.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão
ser  acompanhados da última auditoria  contábil-financeira,  conforme
dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fis-
calizador;

9.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constata-
da mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da apli-
cação das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvên-
cia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, con-
siderados os riscos para a Administração, e, a critério da autori-
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dade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido míni-
mo  de 10%(dezpor cento) do valor estimado da contratação ou
do item pertinente. 

9.11 Qualificação Técnica

9.11.1 Comprovação  de aptidão para a prestação dos serviços em caracte-
rísticas, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou
com o item pertinente, , mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s)
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
9.11.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente; 
9.11.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do con-
trato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Ane-
xo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.  
9.11.4 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à compro-
vação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre ou-
tros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser en-
caminhada no prazo de 02 (duas) horas,a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl-
tima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu re-
presentante legal.

10.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do lici-
tante vencedor, para fins de pagamento.
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10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada
em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de even-
tual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores nu-
méricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4 A oferta  deverá ser firme e precisa,  limitada,  rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condi-
ção que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclas-
sificação.

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali conti-
das ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pe-
queno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta mi-
nutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de for-
ma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tem-
pestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para deci-
dir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro  não adentrará no mérito  recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então,
o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apre-
sentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetí-
veis de aproveitamento. 
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos in-
teressados, no endereço constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar
o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóte-
ses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao en-
cerramento da etapa de lances. 

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

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

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos prati-
cados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o proce-
dimento licitatório, Após a fase recursal, decididos os recursos e constata-
da a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.1.2 Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e
encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior  e
propor a homologação.

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contrata-
ção, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
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14.2 O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou
aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento  equivalente,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo
para assinatura ou aceite  da Adjudicatária,  mediante correspon-
dência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) dias, a con-
tar da data de seu recebimento. 

14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita
pela Administração.

14.3 O Aceite  da Nota  de Empenho ou do instrumento  equivalente,
emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação
de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
14.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no
edital e seus anexos;
14.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos
da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4 O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses prorro-
gável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de refe-
rência. 
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14.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao
SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em li-
citação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Po-
der Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o dis-
posto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e
nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, con-
sulta prévia ao CADIN. 

14.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instru-
mento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este de-
verá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

14.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.

14.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será
exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital,
que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou
da ata de registro de preços.

14.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condi-
ções de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contra-
to ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplica-
ção das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante,
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para,
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais  documentos  complementares  e,  feita  a  negociação,  assinar  o
contrato ou a ata de registro de preços.

15 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1  O  Contrato  não  sofrerá  reajuste,  podendo  haver  reajuste  em  seus
aditivos  se  houver,  aplicando-se  um  indice  mais  vantajosa  para
Administração.

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização es-
tão previstos no Termo de Referência.
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17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

18 DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado mensalmente a contratada. O prazo para
pagamento  da  nota  fiscal  ou  fatura,  devidamente  atestada  pelo  fiscal  do
contrato  e comprovada a execução do objeto, deverá ser de até 10 (dez)
dias,  contados  da  data  de  sua  apresentação  em  parcela  única,  ficando
suspenso enquanto não for apresentada toda a documentação prevista.

18.2 A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada das seguintes certidões:
Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da
União ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, Prova de Regularidade de
recolhimento de fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS e Certidão
Negativa  de  Débitos  Trabalhista  –  CNDT,  declaração  de  comprovação  de
enquadramento no Simples Nacional, conforme IN 1234, ANEXO V.

18.3 Todas  as  despesas  deverão  estar  inclusas  no preço preposto,  e  em
hipótese  alguma  poderão  ser  destacadas  quando  da  emissão  da  nota
fiscal/fatura.

18.4 Quando  houver  erro,  de  qualquer  natureza,  na  emissão  da  nota
fiscal/fatura, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento  ficará  pendente  até  que  seja  providenciado  as  medidas
saneadoras.  Nessa  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização da situação,  não acarretando nenhum ônus a  Administração
Pública.

18.5 A contratada deverá arcar com o recolhimento de todos os tributos e
contribuições  federais,  estaduais  e  municipais,  devidos  em decorrência  do
objeto do contrato, inclusive aqueles retidos pelo CREMEC na forma da lei,
devendo destacar as retenções tributárias devidas em suas Notas Fiscais, ou
entregar documentação comprobatória que comprove a não necessidade de
retenção do(s) tributo(s).

18.6 Em  nenhuma  hipótese,  ocorrerá  à  antecipação  de  pagamento  para
viabilizar o cumprimento do objeto contratado.
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19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1 Comete infração administrativa,  nos  termos  da Lei  nº 10.520,  de
2002, o licitante/adjudicatário que: 

19.1.1Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

19.1.3 Apresentar documentação falsa;

19.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.6 Não mantiver a proposta;

19.1.7 Cometer fraude fiscal;

19.1.8 Comportar-se de modo inidôneo;

19.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
19.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações dis-
criminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da respon-
sabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como
aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao ob-
jeto da contratação;
19.4.2 Multa de 10.% (dez por cento) sobre o valor estima-
do do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.4.3  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar
com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

19.4.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descre-
denciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
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19.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi-
nistração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
ção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
19.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
19.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver in-
dícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade compe-
tente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a even-
tual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR. 
19.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas
não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou es-
trangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa. 
19.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de da-
nos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente públi-
co. 
19.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defe-
sa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.12 A autoridade competente,  na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
19.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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19.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacoes@cremec.org.br 

20.3 Caberá ao Pregoeiro,  auxiliado pelos responsáveis  pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até
dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois  dias  úteis,  contado  da  data  de  recebimento  do  pedido,  e  poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos.

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

20.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro,  nos autos do
processo de licitação.

20.7.2  As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão
divulgadas  pelo  sistema  e  vincularão  os  participantes  e  a
administração.

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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21.2 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  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

21.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.3 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos do-
cumentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, re-
gistrado em ata e acessível  a todos,  atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

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

21.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a fi-
nalidade e a segurança da contratação. 

21.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresen-
tação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do re-
sultado do processo licitatório.

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não im-
portará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveita-
mento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.

21.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.cremec.org.br e www.comprasnet.gov.br.
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21.11 Integram este Edital,  para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

Fortaleza, 14 de junho de 2021

Helvecio Neves Feitosa

   Presidente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto: Contratação de serviço especializado em degravação e printagem
de vídeos e áudios, disponibilizados de forma eletrônica, por minuto gravado,
a serem demandados pelo Setor de Sindicâncias e pelo Setor de Processos do
CREMEC.

2.  Justificativa: A  contratação  serviço  especializado  para  realização  do
referido serviço justifica-se em razão da necessidade do registro escrito de
gravações de áudio e vídeo, serviço de natureza contínua e permanente do
CREMEC,  conforme determina  o  Art.  78  do  Código  de  Processo  de Ético-
Profissional.

3. Descrição dos serviços

A  prestação  do  serviço  pela  CONTRATADA  consistirá  na  degravação  e
printagem de vídeos e áudios, conforme demanda.

3.1 Da formatação da transcrição 

3.1.1 A CONTRATADA deverá elaborar a degravação na íntegra, reproduzindo
o fiel  conteúdo na forma literal  como é apresentado, com o registro do(s)
interlocutor(es)/orador(es) ou identificação de alteração de orador (caso não
seja possível a identificação).

3.1.2  Transcrição/degravação  deverá  conter  breve  descrição  do  evento,
tempo do vídeo ou áudio, identificação e fala do interlocutor(es)/orador(es). 

3.1.2.1  Ex:  Identificação:  Programa  Vida  e  Saúde  ..  ou  Depoimento  da
Senhora Maria dos Santos..; Duração do vídeo/áudio: 94 min.

3.1.3 Printagem de tela  quando se tratar  de  identificação de imagens de
pessoas, objetos, locais ou lugar. 

3.1.3.1 O Layout da página de transcrição, preferencialmente, deverá seguir
as especificações abaixo: 

a) Margens: Superior: 3,0 cm;Inferior: 2,5 cm;
b) Margens: Esquerda: 3,0 cm; Direita: 2,5 cm;
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c) Entre linhas: Simples;
d) Tipo de fonte: Arial/Times New Roman;
e) Tamanho: 12

4. Da Entrega 

4.1  Os  áudios  e  vídeos  serão  disponibilizados  à  CONTRATADA  por  meio
eletrônico, pelo CONTRATANTE;

4.1.1 Os serviços serão entregues pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, na
forma  eletrônica,  no  formato  pdf,  assinado  digitalmente  com  certificação
digital e com QR Code.

4.1.2 As degravações deverão ser encaminhadas ao CREMEC no endereço
eletrônico  do Setor de Sindicância (sindicancias@cremec.org.br) e do Setor
de  Processos  (pep@cremec.org.br),  dependendo  de  qual  setor  seja  a
demanda, devidamente revisadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

4.1.3  O  material  entregue  pela  CONTRATADA  será  conferido  pelo  Setor
Solicitante  da  demanda,  a  fim de  que  seja  identificada  a  necessidade  de
retificações a serem feitas no serviço prestado ou de validação, no prazo de
05(dias) úteis, contados a partir do recebimento.

4.1.4 Os serviços serão pagos conforme duração dos vídeos ou áudios, de
modo que, para cada minuto de duração do vídeo ou áudio, será pago um
minuto de degravação.

5. Do Sigilo

5.1 A CONTRATADA obriga-se, sob pena da lei, a respeitar e a assegurar o
sigilo  relativo  às  informações  obtidas  durante  o  seu  trabalho  não  as
divulgando,  sob  qualquer  circunstância,  para  terceiros,  sem  autorização
expressa do CONTRATANTE, salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo.
O referido sigilo permanecerá mesmo depois de terminados os compromissos
contratuais.
Serviços estimados: 1.200 (um mil e duzentos) minutos/mensais
Minutos estimados: 1.200 (um mil e duzentos) minutos por mês;
O valor será cobrado em minutos.

6. Vigência do Contrato
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6.1  A  empresa  vencedora  terá  um  contrato  de  validade  de  12  meses,
podendo ser cancelado, suspenso e/ou prorrogado um única vez por igual
período, por conveniência e oportunidade da Contratante.

7. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
7.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato se
dará  por  meio  do  servidor,  como  gestor  titular,  especialmente
designados  por  Portaria,  que  anotarão  em  registro  próprio  todas  as
ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos, observados na forma do artigo 67, da
Lei n.º 8.666/93.
7.3 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
contratada  ensejará  a  aplicação  de  sanções  administrativas,  previstas  no
instrumento  convocatório  e  na  legislação  vigente,  podendo  culminar  em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666,
de 1993.
7.4 Não obstante  a  contratada seja  a  única e exclusiva responsável  pela
execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais  ampla e completa fiscalização sobre os serviços,  diretamente ou por
prepostos designados.
7.5 Incumbe  ao  representante  do  contratante  registrar  as  ocorrências
relacionadas com a prestação dos serviços objeto do presente contrato, bem
como atestar, no todo ou em parte, a realização do objeto contratado.

7.6 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a respon-
sabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregulari-
dade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
8.1 Além de suas obrigações legais, o CONTRATADO obriga-se: 
a) Executar o objeto deste contrato nos prazos e condições avençados; 
b) Garantir a qualidade do serviço prestado; 
c) Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento do objeto, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e
outros análogos. 
d) Facilitar a fiscalização do CREMEC ou de qualquer outro órgão, público ou
privado, a que o CONTRATADO deva obediência ou esteja subordinado, no
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cumprimento  de  normas  legais  ou  daquelas  estabelecidas  neste  Termo,
inclusive a Lei de Acesso a Informação. 
e) Comunicar, por escrito, ao CREMEC quaisquer problemas relacionados à
execução do Contrato. 
f)  Ressarcir  eventuais  prejuízos  causados  ao  CREMEC  ou  a  terceiros,
provocados por ineficiência, imperícia ou negligência cometidas, mesmo que
por suas/seus empregadas(os) ou prepostos, na execução do Contrato. 
g) Responsabilizar-se pelo custo dos meios necessários à execução do objeto,
utilizando-se de infraestrutura e recursos próprios. 
h) Cumprir fielmente os compromissos avençados de forma que os serviços
sejam realizados com esmero e perfeição. 
i) Responder por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os(as)
seus(as)  profissionais,  ou  por  aqueles  causados  à  contratante  e  a
terceiros(as), quando da prestação dos serviços. 
j) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
k)  Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CREMEC. 
l) Apresentar documentação que comprove a qualificação/capacidade técnica
da contratada para realização/execução dos serviços objeto do contrato.  
m) Cumprir os serviços dentro dos prazos solicitados.
8.2 - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
8.2.1 O  CONTRATADO  será  o  responsável  pelos  pagamentos  e  encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários e outros determinados por Lei, relativos
ao  seu  quadro  de  pessoal  que  executar  os  serviços  ajustados  neste
instrumento,  bem como pelos encargos fiscais  decorrentes deste contrato,
comprometendo-se, ainda, a fornecer ao CONTRATANTE cópia de documento
comprobatório da quitação destas obrigações, sendo a inobservância desta
providência motivo suficiente para o CONTRATANTE suspender, até a efetiva
regularização, o pagamento a que alude a Cláusula Quinta. 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Proporcionar todas as facilidades para que o FUTURO CONTRATADO possa
desempenhar seus serviços dentro das normas do CONTRATO a ser firmado
entre as partes.
9.1 Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pelo  FUTURO
CONTRATADO, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que,
ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pelo CREMEC, não
deve ser interrompida.
9.2 Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  objeto  do
CONTRATO, que venham a ser solicitados pelo FUTURO CONTRATADO.
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9.3 Comunicar  ao  FUTURO  CONTRATADO  toda  e  qualquer  ocorrência
relacionada com a prestação dos serviços objeto do CONTRATO.
9.4 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.
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ANEXO II 
TERMO DE CONTRATO

Termo de Contrato que entre si celebram Conselho Regional de Medicina do
Estado  do  Ceará  ,  Autarquia  Federal  ,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob
n.º____________, com sede na Av. Antonio Sales , 485, Joaquim Távora ,
Fortaleza/CE, neste ato representado por seu Presidente Dr. Helvecio Neves
Feitosa, de agora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE e
de outro lado a ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob  nº.  ____,  com sede  na  Rua  ___,  nº.  ___,  na  cidade de ,
Estado, neste ato representada pelo Sr. ______, __ da empresa Contratada,
de  agora  em diante  denominada  simplesmente  de  CONTRATADA,  para  o
cumprimento  do  objeto  deste  contrato  de  acordo  com da Lei  Federal  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 7892 , de 23 de janeiro de
2013,  e  alterações,  do  Decreto  10.024,  de  20  de  setembro  de  2019,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela
PREGÃO  ELETRÔNICO 05 /2021 do CREMEC e também pelas cláusulas
que se enunciam:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Serviços degravação e printagem de vídeos e áudios, conforme especifi-
cações no Termo de Referência e edital.

1.1.1 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 05/ 2021
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,  independentemente  de
transcrição.

1.1.2  Serviços estimados:  1.200 (um mil e duzentos) minutos/men-
sais
Minutos estimados: 1.200 (um mil e duzentos) minutos por mês; O valor será
cobrado em minutos.

1.2 DA FORMATAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO

1.2.1 A CONTRATADA deverá elaborar a degravação na íntegra, reproduzindo
o fiel  conteúdo na forma literal  como é apresentado, com o registro do(s)
interlocutor(es)/orador(es) ou identificação de alteração de orador (caso não
seja possível a identificação).
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1.2.2  Transcrição/degravação  deverá  conter  breve  descrição  do  evento,
tempo do vídeo ou áudio, identificação e fala do interlocutor(es)/orador(es).
1.2.2.1  Ex:  Identificação:  Programa  Vida  e  Saúde  ..  ou  Depoimento  da
Senhora Maria dos Santos..; Duração do vídeo/áudio: 94 min.
1.2.3 Printagem de tela  quando se tratar  de  identificação de imagens de
pessoas, objetos, locais ou lugar.
1.2.3.1 O Layout da página de transcrição, preferencialmente, deverá seguir
as especificações abaixo: 
a) Margens: Superior: 3,0 cm;Inferior: 2,5 cm;
b) Margens: Esquerda: 3,0 cm; Direita: 2,5 cm;
c) Entre linhas: Simples;
d) Tipo de fonte: Arial/Times New Roman;
e) Tamanho: 12

1.3. DO SIGILO

1.3.1 A CONTRATADA obriga-se, sob pena da lei, a respeitar e a assegurar o
sigilo  relativo  às  informações  obtidas  durante  o  seu  trabalho  não  as
divulgando,  sob  qualquer  circunstância,  para  terceiros,  sem  autorização
expressa do CONTRATANTE, salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo.
O referido sigilo permanecerá mesmo depois de terminados os compromissos
contratuais.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1  O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (DOZE) meses, contados a
partir  da  data  de  sua  assinatura,  com resumo devidamente  publicado  no
D.O.U., admitida a sua prorrogação, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei
nº 8.666/93 e posteriores alterações, mediante assinatura de Termo Aditivo,
no que for pertinente. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indi-
retas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento in-
tegral do objeto da contratação.
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dota-
ção orçamentária própria, prevista no orçamento do CREMEC , para o exercí-
cio de 2020, na classificação abaixo:

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.31

Código da Conta:  6.2.2.1.1.33.90.39

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado mensalmente a contratada. O prazo para
pagamento  da  nota  fiscal  ou  fatura,  devidamente  atestada  pelo  fiscal  do
contrato  e comprovada a execução do objeto, deverá ser de até 10 (dez)
dias,  contados  da  data  de  sua  apresentação  em  parcela  única,  ficando
suspenso enquanto não for apresentada toda a documentação prevista.

5.2 A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada das seguintes certidões:
Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da
União ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, Prova de Regularidade de
recolhimento de fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS e Certidão
Negativa  de  Débitos  Trabalhista  –  CNDT,  declaração  de  comprovação  de
enquadramento no Simples Nacional, conforme IN 1234, ANEXO V.

5.3 Todas  as  despesas  deverão  estar  inclusas  no  preço  preposto,  e  em
hipótese  alguma  poderão  ser  destacadas  quando  da  emissão  da  nota
fiscal/fatura.

5.4 Quando  houver  erro,  de  qualquer  natureza,  na  emissão  da  nota
fiscal/fatura, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento  ficará  pendente  até  que  seja  providenciado  as  medidas
saneadoras.  Nessa  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização da situação,  não acarretando nenhum ônus a  Administração
Pública.

5.5 A contratada deverá arcar com o recolhimento de todos os tributos e
contribuições  federais,  estaduais  e  municipais,  devidos  em decorrência  do
objeto do contrato, inclusive aqueles retidos pelo CREMEC na forma da lei,
devendo destacar as retenções tributárias devidas em suas Notas Fiscais, ou
entregar documentação comprobatória que comprove a não necessidade de
retenção do(s) tributo(s).
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5.6 Em nenhuma hipótese, ocorrerá à antecipação de pagamento para viabili-
zar o cumprimento do objeto contratado.

5.7  O pagamento será efetuado mensalmente, depois de liquidada a
despesa através da nota fiscal.

PARÁGRAFO ÚNICO: O CREMEC reservar-se o direito de recusar o pagamento se,
no ato da atestação, os serviços prestados não estiverem de acordo com a especi-
ficação apresentada e aceita. 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 

6.1 O Contrato não sofrerá reajuste, podendo haver reajuste em seus aditivos
se houver, aplicando-se um indice mais vantajosa para Administração.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1 As condições de entrega e recebimento dos serviços  são aquelas previs-
tas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA OITAVA -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
CONTRATUAL
8.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato se
dará  por  meio  do  servidor,  como  gestor  titular,  especialmente
designados  por  Portaria,  que  anotarão  em  registro  próprio  todas  as
ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos, observados na forma do artigo 67, da
Lei n.º 8.666/93.
8.2 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
contratada  ensejará  a  aplicação  de  sanções  administrativas,  previstas  no
instrumento  convocatório  e  na  legislação  vigente,  podendo  culminar  em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666,
de 1993.
8.3 Não obstante  a  contratada seja  a  única e exclusiva responsável  pela
execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais  ampla e completa fiscalização sobre os serviços,  diretamente ou por
prepostos designados.
8.4 Incumbe  ao  representante  do  contratante  registrar  as  ocorrências
relacionadas com a prestação dos serviços objeto do presente contrato, bem
como atestar, no todo ou em parte, a realização do objeto contratado.
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8.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a respon-
sabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregulari-
dade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CON-
TRATADO
9.1 Além de suas obrigações legais, o CONTRATADO obriga-se: 
a) Executar o objeto deste contrato nos prazos e condições avençados; 
b) Garantir a qualidade do serviço prestado; 
c) Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento do objeto, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e
outros análogos. 
d) Facilitar a fiscalização do CREMEC ou de qualquer outro órgão, público ou
privado, a que o CONTRATADO deva obediência ou esteja subordinado, no
cumprimento  de  normas  legais  ou  daquelas  estabelecidas  neste  Termo,
inclusive a Lei de Acesso a Informação. 
e) Comunicar, por escrito, ao CREMEC quaisquer problemas relacionados à
execução do Contrato. 
f)  Ressarcir  eventuais  prejuízos  causados  ao  CREMEC  ou  a  terceiros,
provocados por ineficiência, imperícia ou negligência cometidas, mesmo que
por suas/seus empregadas(os) ou prepostos, na execução do Contrato. 
g) Responsabilizar-se pelo custo dos meios necessários à execução do objeto,
utilizando-se de infraestrutura e recursos próprios. 
h) Cumprir fielmente os compromissos avençados de forma que os serviços
sejam realizados com esmero e perfeição. 
i) Responder por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os(as)
seus(as)  profissionais,  ou  por  aqueles  causados  à  contratante  e  a
terceiros(as), quando da prestação dos serviços. 
j) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
k)  Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CREMEC. 
l) Apresentar documentação que comprove a qualificação/capacidade técnica
da contratada para realização/execução dos serviços objeto do contrato.  
m) Cumprir os serviços dentro dos prazos solicitados.
9.2 - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
9.2.1  O  CONTRATADO  será  o  responsável  pelos  pagamentos  e  encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários e outros determinados por Lei, relativos
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ao  seu  quadro  de  pessoal  que  executar  os  serviços  ajustados  neste
instrumento,  bem como pelos encargos fiscais  decorrentes deste contrato,
comprometendo-se, ainda, a fornecer ao CONTRATANTE cópia de documento
comprobatório da quitação destas obrigações, sendo a inobservância desta
providência motivo suficiente para o CONTRATANTE suspender, até a efetiva
regularização, o pagamento a que alude a Cláusula Quinta. 
CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Proporcionar todas as facilidades para que o FUTURO CONTRATADO possa
desempenhar seus serviços dentro das normas do CONTRATO a ser firmado
entre as partes.
10.1 Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pelo  FUTURO
CONTRATADO, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que,
ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pelo CREMEC, não
deve ser interrompida.
10.2 Prestar  as  informações  e os esclarecimentos  atinentes  ao objeto  do
CONTRATO, que venham a ser solicitados pelo FUTURO CONTRATADO.
10.3 Comunicar  ao  FUTURO  CONTRATADO  toda  e  qualquer  ocorrência
relacionada com a prestação dos serviços objeto do CONTRATO.
10.4 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.2 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as con-
sequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.3 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de
1993.

12.3.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3.2  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
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12.3.3 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

12.3.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcial-
mente cumpridos;

12.3.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3.3 Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – VEDAÇÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA:

13.1.1caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer ope-
ração financeira;

13.1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimple-
mento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – ALTERAÇÕES

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições con-
tratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 As  supressões  resultantes  de acordo celebrado  entre  as  partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - DOS CASOS OMISSOS.

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiari-
amente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instru-
mento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1 É eleito o Foro da Cidade de Fortaleza-Ceará para dirimir os litígios
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para  firmeza  e  validade  do  pactuado,  o  presente  Termo  de  Contrato  foi
lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes. 

.................................,  .......... de..................................... de 20.....

Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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