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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 
PROCESSO Nº. 4528455/2019 

 
           Senhor Licitante, 

 
           Visando comunicação futura entre este Conselho Regional dos Técnicos Industrias – Segunda 
Região e essa empresa, solicitamos preencher o recibo de retirada do Edital e remeter à Comissão de 
Licitação por meio de correio eletrônico para os e-mails: compras@crt02.gov.br e 
comprascrt02@gmail.com  
           A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 
 
 

São Luís – MA, ________de _____________________________ de 2019 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Larissa Cristina Filgueiras Fonseca 

Pregoeira 

 

 
Razão Social:         

CNPJ Nº:   E-Mail:   

Endereço:       

Cidade:  Estado:   Telefone:  Fax:  

Pessoa para Contato:         

    Recebemos, na sala de Reunião, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

. 

Local ___________________________, ______de______de 2019. 
 
 

________________________________________________ 

Assinatura 

mailto:compras@crt02.gov.br
mailto:comprascrt02@gmail.com
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4528455/2019) 

O CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS – SEGUNDA REGIÃO, autarquia 

federal, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria n° 020, de 03 de setembro de 

2019, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo 

MENOR PREÇO, em conformidade com o que determina a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto nº 3.555 de 8 de agosto de 2000, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei Complementar n º 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto n° 8.538, de 06 

de outubro de 2015, utilizando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores, 

bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, em conformidade com a 

autorização contida no Processo Administrativo nº 4528455/2019.         

LOCAL: 

Sala de Reunião do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região, 

situado na Av. Coronel Colares Moreira, 5º andar (sala 512) Edifício São Luís 

Multiempresarial, Bairro Jardim Renascença, São Luís – MA, CEP: 65.075-441.    

 DATA: 01 de novembro de 2019. HORÁRIO:  08:00 horas (Horário Local) 

1. DO OBJETO  

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 

assessoria Técnica Contábil, especializada na área de Contabilidade Pública a fim de atender 

às necessidades do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência - ANEXO I, deste 

Edital.   

1.2 Integram este Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência;  

ANEXO II – Modelo de Carta Credencial; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte; 
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             ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação; 

             ANEXO V – Modelo de Declaração de Visita; 

             ANEXO VI – Modelo de Declaração de que conhece o local onde serão executados 

os.serviços. 

             ANEXO VII – Modelo de Proposta de preços; 

             ANEXO VIII – Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º, CF/88; 

             ANEXO IX – Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação; 

             ANEXO X – Modelo de Declaração sustentabilidade socioambiental; 

             ANEXO XI – Modelo de Declaração de constituição de escritório; 

ANEXO XII – Minuta de Contrato. 

2.  VISTORIA PARA A LICITAÇÃO  

2.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações/locais onde serão executados o objeto desta licitação, com o 

objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio 

agendamento de horário. 

2.1.1 O agendamento da visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo - se até o último dia útil anterior à data prevista para a abertura da 

sessão pública, mediante prévia estipulação de data e horário junto à Comissão de 

Licitação, pelo telefone (98) 3301 - 4339 ou através dos e-mails: 

compras@crt02.gov.br e comprascrt02@gmail.com. 

2.1.2 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

2.2 A vistoria será acompanhada por representante do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – Segunda Região, designado para esse fim, o qual entregará ao visitante 

a “Declaração de visita aos locais onde serão executados o objeto da 

licitação” comprovando as vistorias efetuadas, conforme modelo constante do Anexo V 

deste Edital; 

2.3 Caso o representante da licitante conheça os locais onde serão executados o objeto da 

mailto:compras@crt02.gov.br
mailto:comprascrt02@gmail.com
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licitação e já se encontre inteirado das condições e do grau de dificuldade, em substituição 

à Declaração constante do Anexo V, deverá apresentar a Declaração nos termos do Anexo 

VI; 

2.4 Apresentada qualquer das Declarações, a licitante não poderá alegar o desconhecimento 

das condições e grau de dificuldades existentes para execução dos serviços como 

justificativa para eximir-se das obrigações assumidas em decorrência da participação nesta 

Licitação. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste Pregão as empresas que: 

3.1.1 Sejam exclusivamente Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de acordo com 

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores, bem como as Sociedades Cooperativas 

que se enquadrem no art. 34 da lei 11.488 de 15 de junho de 2007 tendo em vista o 

valor estimado por item, conforme planilha de preços constante no Termo de 

Referência (Anexo I deste Edital). 

3.1.2 Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício 

competente, ou por servidor do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – 

Segunda Região, à vista dos originais; 

3.1.3 Exerçam ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação a ser demostrado 

através de contrato social e Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 

3.2 Não poderão participar deste Pregão as empresas que: 

3.2.1 Não se enquadrem como microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade 

cooperativa de acordo com Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações posteriores. 

3.2.2 Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de 

empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que 

seja sua forma de constituição; 

3.2.2.1 Empresas em recuperação judicial poderão participar do certame desde que 

comprove, através de certidão emitida pela instância judicial competente que 
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certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar 

de procedimento licitatório nos termos da lei 8.666/1993. (Acordão 

8.271/2011-TCU-2ª Câmara). 

3.3 Dada a natureza e o valor do objeto desta licitação, não se admitirá a participação de 

consórcio neste certame. 

3.3.1 O consórcio de empresas consiste na associação de companhias ou qualquer outra 

sociedade, sob o mesmo controle ou não, que não perderão sua personalidade 

jurídica, para obter finalidade comum ou determinado empreendimento, geralmente 

de grande vulto ou de custo muito elevado, exigindo para sua execução 

conhecimento técnico especializado e instrumental técnico de alto padrão, o que não 

se verifica na presente licitação. 

3.3.2 Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

3.3.3 Estejam impedidas de licitar com o Conselho Regional dos Técnicos Industriais – 

Segunda Região; 

3.3.4 Não sejam legalmente estabelecidas e especializadas no ramo objeto desta Licitação; 

3.3.5 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.3.6 Servidores de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, 

bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

3.4 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos 

do ANEXO III - Declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno 

porte, para que possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 

posteriores. 

3.5 A Empresa interessada em participar deste Pregão Eletrônico deverá examinar 

cuidadosamente o presente Edital e seus anexos, bem como ter pleno conhecimento da 

legislação pertinente, pois alegações de desconhecimento das suas disposições não serão 

aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus Documentos de 

Habilitação ou na Proposta de Preços. 
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4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o representante da licitante 

deverá apresentar, em separado dos envelopes, documentos que o credencie a se 

manifestar, assinar e/ou rubricar documentos ou de responder pela empresa durante a 

sessão pública, devendo, ainda, identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto do representante (legal ou procurador).  

4.1.1 No caso de representação por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, tal 

condição deverá ser demonstrada mediante apresentação de documento de 

identificação civil, acompanhado de cópia do respectivo Contrato, com todas as suas 

eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, Estatuto Social ou outro 

instrumento de constituição jurídica, devidamente registrado, no qual estejam 

expressos seus poderes para individualmente exercer direitos e assumir obrigações 

em nome da empresa.  

4.1.2 No caso de representação por procurador, o credenciamento far-se-á por meio de 

instrumento de procuração, público ou particular, neste caso com firma reconhecida 

em cartório, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual conste expresso poder para 

formular ofertas e lances de preços verbais, assinar atas e planilhas, negociar valores, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente/outorgante com poder para tal 

outorga.  

4.1.3 Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório 

competente ou por servidor do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda 

Região, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

4.1.3.1 A autenticação de cópias de documentos por servidor do Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais – Segunda Região, deverá ser providenciada até as 

16:00 horas do dia útil imediatamente anterior à data marcada para abertura 

dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto. 

4.2 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, não sendo admitida a 

participação de um mesmo representante legal para mais de uma empresa. 

4.3 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes 
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da proposta de preços e dos documentos de habilitação, juntamente com as declarações 

abaixo: 

4.4 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para 

aquelas que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, conforme modelo de 

declaração constante do Anexo III deste Edital ou Certidão de enquadramento expedida pela 

Junta Comercial. 

4.4.1 A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores por licitante que não se enquadra na 

definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando 

a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de outras 

sanções legais cabíveis.  

4.5 Declaração de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em 

atendimento ao disposto no artigo 4", inciso VII da lei federal 10.520 de 17 de julho de 2002, 

conforme modelo no Anexo IV deste edital, sendo permitido ao representante legal no ato 

do credenciamento fazer a declaração de próprio punho. 

4.6 A licitante que não apresentar as respectivas Declarações poderá firmá-las por escrito no 

ato do credenciamento. 

4.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento que não sejam aqueles referido no item 4.4 Letra "d" do Edital, impedirá a 

licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de 

interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão pública do Pregão, mas 

em nenhuma hip6tese excluirá a licitante do certame. 

4.7.1 Na ausência do credenciamento, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais 

e será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de 

ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

4.8 Após o credenciamento, será declarada aberta a sessão e não mais serão admitidos novos 

proponentes. 

5. DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES 

5.1 A PROPOSTA DE PREÇOS e os Documentos de HABILITAÇÃO deverão ser apresentados 
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pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 

02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho, 

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

do licitante, os seguintes dizeres: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem participar do presente 

pregão, conforme previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações posteriores, deverão apresentar à Pregoeira, além dos envelopes, os seguintes 

documentos em separado: 

5.2.1 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

para aquelas que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, 

conforme modelo de declaração constante do Anexo III deste Edital ou Certidão de 

enquadramento expedida pela Junta Comercial, e apresentada FORA dos Envelopes. 

5.2.2 Declaração de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em 

atendimento ao disposto no artigo 4", inciso VII da lei federal 10.520 de 17 de julho 

de 2002, conforme modelo no Anexo IV deste edital, e apresentada FORA dos 

Envelopes. 

5.3 Não será admitida a remessa postal, por internet (e-mail) ou fac-símile dos envelopes de 

Propostas de Preços e Documentos de Habilitação.   

5.4 Os Envelopes não abertos ficarão sob a guarda da Pregoeira, até a conclusão do 

procedimento licitatório, com a conseqüente assinatura do Contrato Administrativo 

decorrente deste Pregão Presencial. 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019/CRT-02 

DATA E HORA DA ABERTURA 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE – CNPJ 

ENDEREÇO OMPLETO DA LICITANTE. 
 
 
 

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019/CRT-02 

DATA E HORA DA ABERTURA. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE – CNPJ. 

ENDEREÇO OMPLETO DA LICITANTE. 
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5.5 Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

5.6 Antes da abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação de 

Habilitação, estes serão rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes 

das licitantes credenciados. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A Proposta de Preços, sob pena de desclassificação, deverá ser apresentada em 01 (uma) 

via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 

proponente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 

a) Número do Pregão e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, 

endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se hou- ver, 

para contato, bem como dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta 

corrente para fins de pagamento). 

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e Carteira 

de Identidade e cargo na empresa. 

c) Descrição detalhada de todos os itens que compõem o objeto da licitação, em 

conformidade com as especificações contidas no Item – 7 do Termo de Referência 

(ANEXO I deste Edital), com indicação do número do item, unidade, quantidade. 

d) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total do item em algarismo, e valor 

total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) 

algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e 

todas as despesas incidentes, essenciais para a prestação dos serviços objeto deste 

Pregão; 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 

de abertura dos Envelopes; 

f) Data e assinatura do representante legal; 

6.2 Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 

indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
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Pregão. 

6.2.1 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Estado do 

Maranhão, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante 

vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a Administração Estadual. 

6.2.2 Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a 

desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração 

não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora executar o objeto 

sem ônus adicionais. 

6.3 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação 

a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, 

ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que 

serão avaliadas pela Pregoeira. 

6.4 A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o 

conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

6.4.1 A Pregoeira poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no 

valor unitário ou em dado predominante da proposta que permita inferir a 

informação correta. 

6.5 Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os 

últimos, independentemente de consulta à licitante. 

6.6 Caso os prazos de validade da proposta e de executado do objeto licitado sejam omitidos na 

Proposta de Pregos, a pregoeira entenderá como sendo iguais aos previstos no Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital. 

6.7 A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de 

julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 

direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

6.8 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

6.9 Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
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dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais de propriedade da própria 

licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

6.10  Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços. 

6.11  Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

6.12   Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fatos supervenientes e aceitos pela Pregoeira. 

6.13  O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito as penalidades estabelecidas no 

item 15.1 deste Edital; 

6.14   Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da 

proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, sendo que a 

Administração poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) 

dias consecutivos. 

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

7.1 No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas de preços e da documentação de habilitação, devendo o representante legal 

ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, nos termos deste Edital. 

7.2 Superada a fase de credenciamento, e declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não 

mais serão admitidos novos proponentes. 

7.3 A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes nº 01, seguindo com os atos referentes à 

classificação das propostas de preços: 

a) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos; 

b) exame de conformidade e classificação das propostas em confronto com o objeto e 

exigências deste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 

estiverem em desacordo; 

c) classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de MENOR PREÇO MENSAL e todas 

aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 

em relação ao menor preço; 

d) seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 

ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços a partir 

do critério definido na alínea c, conforme o disposto no artigo 4º, inciso IX da Lei nº 
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10.520, de 17 de julho de 2002; 

e) 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. 

f) a não classificação da proposta para a fase de lances importa a perda do direito de 

participar da fase competitiva. 

7.4 Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionadas todas as licitantes que 

tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se sorteio para definir a ordem de 

apresentação dos lances. 

7.4.1 A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa 

da ordem de lances. 

7.5 A Pregoeira, antes de iniciar a fase de lances, poderá definir o percentual ou valor mínimo 

de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação. A definição tomada pelo 

Pregoeira deverá constar em ata. 

7.6 Então será dado início à etapa competitiva e a Pregoeira convidará individualmente os 

representantes legais das licitantes classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances 

verbais em rodadas consecutivas, a começar pela licitante detentora da proposta de maior 

preço, observadas as seguintes disposições: 

a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

b) as licitantes só poderão ofertar um lance por rodada; 

c) será vedada a oferta de lance visando ao empate; 

d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer 

tempo para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer- 

se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 3 (três) minutos; 

e) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes deste edital e na legislação pertinente. 

a) 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. 
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7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem de sua formulação ou conforme determinar a Pregoeira no momento da sessão. 

7.8 Declara encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas, exclusivamente pelo 

critério de MENOR PREÇO MENSAL. 

7.9 No tocante aos preços, as propostas serão analisadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 

serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.10   Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, a Pregoeira examinará a aceitabilidade 

da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e 

procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições para a 

Administração. 

7.11  Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escri- 

ta de melhor preço e o valor estimado para a contratação, devendo a Pregoeira negociar 

com o particular melhores condições para a Administração, após a aplicação do item 7.10, 

conforme o caso. 

7.12  A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar as licitantes a composição de preços 

unitários, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para perfeita 

formação de juízo. 

7.13   Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

7.13.1 Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sobretudo, quanto às 

condições do subitem 6.1; 

7.13.2 Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de dificultar 

o julgamento; 

7.13.3 Apresentarem preço unitário ou total superior ao valor estabelecido pela 

Administração;  

7.13.4 Contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 

não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que 

comprove que os custos dos produtos são coerentes com os praticados no mercado. 

7.13.4.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
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preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 

a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.14   A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da 

fase de lances verbais. 

7.15   Aceita a proposta de MENOR PREÇO MENSAL, será aberto o envelope de Documentação, 

contendo os Documentos de Habilitação da licitante que a tiver formulado, para a 

verificação de suas condições habilitatórias.  

7.16   Se a melhor oferta (MENOR PREÇO MENSAL)  não for aceitável ou se a licitante desatender 

às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora e, por conseguinte adjudicado o objeto do certame 

em seu favor. 

7.17   As microempresas e empresas de pequeno porte, sob pena de inabilitação, deverão apre- 

sentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.17.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegu- rado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 

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

com efeito de certidão negativa. 

7.17.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. Neste caso, será 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião em que será 

assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e 

empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate 

previsto neste edital. 
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7.17.3 Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o 

objeto licitado poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente classificada 

em primeiro lugar. 

7.18   Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao lance final, deverá ser entregue 

na Comissão de Licitação – CRT/02, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), contado da 

data da lavratura da Ata. 

7.19  No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas ou inabilitadas todas as 

licitantes, a Pregoeira poderá convocar as licitantes para apresentarem novas propostas e 

documentação escoimadas das causas de sua desclassificação e inabilitação, no prazo de 08 

(oito) dias úteis, conforme previsto no art. 48, §3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

7.20  Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

7.21 Não sendo apresentadas novas propostas em conformidade com o edital, no prazo 

indicado no subitem 7.19 deste Edital, a Pregoeira passará para a fase de recursos. 

7.22   Se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente registrada 

em Ata durante o transcurso da sessão do Pregão, por parte das licitantes presentes, a 

Pregoeira procederá de imediato a Adjudicação do objeto ao vencedor. 

7.23   Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira, a Adjudicação dar-se-á após o 

julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

7.24   Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não 

caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7.25  A Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de Menor 

Preço Mensal, no sentido de que seja obtido o melhor preço. 

7.26  Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, 

pela Pregoeira, pela sua Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes 

presentes à sessão deste Pregão. 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
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participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

8.1.1 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para consultar 
restrição de contratar com a Administração Pública; 

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

8.1.4 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:10756974739299::::P3_TIPO_RELACAO:

INIDONEO); 

8.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 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 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.5.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.1.5.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.5.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.1.6 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

8.2 Todas as licitantes deverão apresentar a Documentação de Habilitação que deverá ser 

entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE Nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, 

contendo os documentos seguintes documentos referentes à:  

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:10756974739299::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:10756974739299::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
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8.3   Habilitação jurídica: 

8.3.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.3.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.3.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.3.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou 

agência; 

8.3.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

8.3.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.3.7 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 

determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI. 

8.3.8 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização. 

8.3.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva;  

8.4   Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos 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. 

8.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.4.4 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 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.4.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  
 

8.4.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

8.4.8 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. 

8.5   Qualificação Econômico-Financeira: 

8.5.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data 
de apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade. 

8.5.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
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data de apresentação da proposta; 

8.5.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º 

do Decreto nº 8.538, de 2015); 

8.5.2.2 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; 

8.5.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social; 

8.5.2.4 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 fiscalizador. 

8.5.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices contábeis maiores que 1(um) para Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.5.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 

igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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8.6   Relativos à Qualificação Técnica:  

8.6.1 Capacidade técnico - operacional: 
  

8.6.1.1 Certidão de registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de 

Contabilidade - CRC, com validade na data de recebimento da documentação, 

comprovando habilitação para a execução dos serviços objeto desta 

Licitação, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC da 

jurisdição da sede da licitante. 

8.6.1.2 Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, que 

comprove (m) que a  licitante tenha ou esteja executando, satisfatoriamente, 

no mínimo 3 (três) anos ininterruptos ou não, serviços compatíveis com o 

objeto desta licitação, para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, desde 

que o contratante não seja a própria licitante ou empresa do mesmo grupo 

econômico ou tenham sócios em comum (Acordão TCU nº 608/2005-

Plenário). 

8.6.1.3 Os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

8.6.1.4 Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser solicitados, 

atestados de capacidade técnica, cópias de contratos ou outros documentos 

idôneos, mediante diligência da Pregoeira. 

8.6.2 Capacidade técnico - profissional: 

8.6.2.1 Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista 

para apresentação da proposta, Contador Sênior com graduação em 

bacharelado em Ciências Contábeis e Pós-Graduação na área Contábil, ambos 

em instituição de ensino devidamente credenciada e aprovada pelo 

Ministério da Educação e Registro profissional da categoria de Contador em 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, com validade na data de 

recebimento da documentação. 

8.6.2.2 Entende-se, para fins deste instrumento, como pertencente ao corpo técnico 

do licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social, o administrador ou o 

diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 
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com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, 

com a anuência deste. 

8.6.3 Outros documentos: 

8.6.3.1 Declaração de Visita ou que conhece os locais dos serviços, onde a licitante 

assume os ônus decorrentes de omissões, falhas ou falta de previsão em sua 

proposta, afastando a procedência de quaisquer futuras alegações quanto a 

dificuldades na execução do objeto desta licitação, condições do local, entre 

outras, que visem ajustes ou recomposição ou repactuação de preços, 

conforme modelos no Anexo V e Anexo VI, respectivamente deste edital  

8.6.3.2 Declaração da empresa licitante que cumpre plenamente o inciso XXXIII, do 

artigo 7°, da Constituição Federal, na forma do art. 27, inciso V da Lei 

8.666/93, assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo 

no Anexo VIII deste edital. 

8.6.3.3 Declaração de Inexistência de fatos impeditivos de habilitação, em 

atendimento ao disposto no artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, 

conforme modelo no Anexo IX deste edital. 

8.6.3.4 Declaração de Sustentabilidade do licitante, declarando que atende a 

Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, conforme 

modelo no Anexo X deste edital. 

8.6.3.5 Declaração de constituição de escritório na Região Metropolitana da Grande 

São Luís – MA, conforme modelo no Anexo XI deste edital. 

8.6.4 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos.  

8.6.5 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. 

8.6.6 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
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de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

8.7 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  

8.7.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 

8.8   Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa.  

8.9  A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

8.10  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

8.11  Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.12  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

9.1  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
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pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 

9.2  Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

9.3  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

9.4  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico 

comprascrt02@gmail.com / comprascrt02@gov.br  

9.5  As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

endereço eletrônico www.crt02.gov.br, por meio do link de acesso ‘’licitações’’, na internet, 

para conhecimento da sociedade em geral e dos prestadores de serviços, cabendo aos 

interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações 

prestadas. 

9.5.1 As respostas aos pedidos de esclarecimentos se vinculam a este Edital. 

9.6   As impugnações deverão ser manifestadas preferencialmente por escrito, protocolizando 

o original, nos horários das 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, em dias úteis, no 

Setor de Protocolo na sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região, 

situado na Avenida Coronel Colares Moreira, 5º andar (Sala 512), Edifício São Luís 

Multiempresarial, Bairro Jardim Renascença, São Luís – MA, CEP: 65.075-441, nos horários 

das 8:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 16:00hs. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1   Dos atos da Pregoeira neste processo licitatório, poderá a licitante, ao final da sessão 

pública, logo após a declaração do vencedor, manifestar, imediata e motivadamente, a 

intenção de interpor recurso, sendo registrada em Ata a síntese das suas razões de recorrer.  

10.2   A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no 

momento da sessão deste Pregão, importará na decadência desse direito, ficando a 

Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

10.3   Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata, no prazo 

de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de: 
 

mailto:comprascrt02@gmail.com
mailto:comprascrt02@gov.br
http://www.crt02.gov.br/
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a) Julgamento das Propostas. 

b) Habilitação ou Inabilitação da licitante. 

10.4   Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos 

concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 03 

(dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.5  O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e, acolhido importará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.6  Não serão conhecidos os recursos interpostos por fax, por meios eletrônicos (e-mail) e 

aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo com as regras 

estabelecidas neste Edital. 

10.7  Qualquer recurso e contrarrazões de recursos contra a decisão da Pregoeira deverá ser 

entregue, no prazo legal, no Setor de Protocolo do Conselho Regional dos Técnicos 

Industrias – Segunda Região, no endereço citado no item 10.11. 

10.8   Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente informa- 

do, à consideração do Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industrias – Segunda 

Região que proferirá decisão definitiva. 

10.9   Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 

Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industrias – Segunda Região determinará a 

adjudicação do objeto à vencedora, e poderá homologar este procedimento licitatório e 

determinar a contratação com a licitante vencedora. 

10.10  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, membro da equipe de apoio e os 

proponentes que estiverem presentes até o encerramento do certame. Caso algum 

licitante se ausente da sessão antes da lavratura da ata do certame ou se recuse a assinar 

a mesma, este estará concordando automaticamente com todas as ocorrências registradas 

na supracitada ata, decaindo do direito de qualquer manifestação posterior. A ausência de 

assinaturas de qualquer licitante não tornará irregular e não invalidará, sobre nenhuma 

hip6tese, o certame licitat6rio em epigrafe. 

10.11  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de 

Licitações e Compras do Conselho Regional dos Técnicos Industrias – Segunda Região, 

situado na Avenida Coronel Colares Moreira, 5º andar (Sala 512), Edifício São Luís 
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Multiempresarial, Bairro Jardim Renascença – São Luís - MA, CEP 66.075 - 441.  

11. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA 

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

11.1  Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira estará autorizada a adjudicar o objeto 

da licitação a proponente vencedora e submeterá o processo a apreciação do Ordenador de 

Despesas, que poderá homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório. 

11.2  Ocorrendo a manifestação de interposição de recurso, caberá a autoridade competente a 

adjudicação e homologação da licitação. 

11.3  Após a homologação do resultado da presente licitação, o Presidente do Conselho Regional 

dos Técnicos Industrias – Segunda Região, convocará a empresa adjudicatária para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, retire a nota de empenho e assine o Contrato 

Administrativo, sob pena de decair o direito ao contrato, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital. 

11.4  A convocação das vencedoras, assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito 

do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa 

oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não 

sendo consideradas comunicações verbais. 

11.5 É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação 

regular no ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota de 

empenho no prazo e nas condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, 

obedecida a ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da 

aplicação das sanções previstas neste Edital. 

11.6 Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, a 

Pregoeira convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os seus 

Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, em sessão pública, a se realizar em 

hora e local previamente informados, na qual a Pregoeira examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do 

certame. 
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11.6.1 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obriga- ção assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

12. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

12.1   O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e o Conselho 

Regional dos Técnicos Industrias – Segunda Região, observada a Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. 

12.2   Constam na minuta do Contrato (ANEXO XII) as condições e a forma de cumprimento das 

obrigações, tais como fornecimento, pagamentos, sanções, rescisão e demais obrigações 

dos contratantes, integrando, por conseguinte o presente Edital.  

12.3   A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial do Contrato devidamente atualizado. 

12.4   O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses, 

a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 

60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993.  

13. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1  O contrato será executado, em conformidade com as Especificações Técnicas estabeleci- 

das no Termo de referência e neste edital, e fiscalizado por representante da Administração, 

a ser designado pela Autoridade Superior do Órgão.  

13.2   Os Serviços serão executados, na forma disposta Termo de Referência (ANEXO I). 

14. DO PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até o 10º (décimo) dia útil, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

14.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
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que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência. 

14.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais, 

a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as 

providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

14.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

14.4.1 O prazo de validade; 

14.4.2 A data da emissão; 

14.4.3 Os dados do contrato e do órgão contratante; 

14.4.4 O período de prestação dos serviços; 

14.4.5 O valor a pagar; e 

14.4.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

14.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

14.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

14.6.1 Não produziu os resultados acordados; 

14.6.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 



 
 

  

 

                                                                   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

                           CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - SEGUNDA REGIÃO 

                                                  (AMAPÁ, CEARÁ, MARANHÃO, PARÁ E PIAUI) 

          

 

 

 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 

Av. Coronel Colares Moreira, 5º andar (sala 512) Edifício São Luís Multiempresarial 
Bairro Jardim Renascença, São Luís (MA) – CEP: 65.075-441 –Telefone (98) 3301 - 4339 

qualidade mínima exigida; 

14.6.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

14.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

14.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF ou mediante 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital. 

14.9 Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais, a 

situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

14.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 

órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018. 

14.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 

à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

14.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

14.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 

14.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
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interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 

pela máxima autoridade da contratante. 

14.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 

6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

14.15 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

14.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

             EM = I x N x VP, sendo: 

             EM = Encargos moratórios; 

             N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

             VP = Valor da parcela a ser paga. 

             I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

             I = (TX)              I = (6 / 100)                   I = 0,00016438  
                                                 365                       TX = Percentual da taxa anual = 6 % 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1   Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

15.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

15.1.2    Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5 Cometer fraude fiscal; 

15.1.6 Não mantiver a proposta. 
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15.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

15.3   Multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

15.3.1 Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

15.3.2 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.3.3 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; 

15.3.4 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

15.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 15.1 deste Edital. 

15.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

15.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

15.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

15.5    A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
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administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

15.6    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. 

15.7   As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1    Os recursos orçamentários para pagamento dos encargos resultantes desta licitação 

correrão conforme saldo da conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 – Consultoria Contábil, aprovada 

para o presente exercício, ficando condicionada à suplementação orçamentária no 

exercício seguinte. 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1  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 horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, da Pregoeira; 

17.2   A critério da Autoridade Superior do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda 

Região poderá ser: 

17.2.1 Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 

17.2.2 Revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente 

ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

17.2.3 Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado; 

17.2.4 Ter as quantidades do seu objeto acrescidas ou suprimidas até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor contratado, em conformidade com o art. 65, §§ 1º e 2º 

da Lei n. 8.666/93. 

17.2.4.1 É facultada a supressão além do limite acima estabelecido mediante acordo entre 

as partes. 
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17.3   Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

17.4  Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

17.5  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública do pregão, e não contrariem a Legislação 

vigente e nem comprometa a lisura da Licitação. 

17.6  Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 15 deste Edital, o 

lance é considerado proposta. 

17.7  É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, 

promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto 

relacionado ao presente procedimento licitatório. 

17.8  A licitante é responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 

17.9  As decisões da Pregoeira somente serão consideradas definitivas após homologação dos 

procedimentos desta Licitação pela autoridade competente do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – Segunda Região. 

17.9.1 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação dos 

produtos pela Administração. 

17.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e se 
incluirá o do vencimento; 
17.11 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste Edital e na legislação vigente; 

17.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação 
em vigor. 
17.13 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, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

17.14 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, pois não serão aceitas alegações de 

desconhecimento ou discordância de seus termos. 

17.15 Consultas ou cópias do Edital, bem como outras informações sobre a presente licitação 

e quaisquer dados necessários à complementação das especificações para elaboração de 

propostas, poderão ser obtidas junto a Pregoeira no Conselho Regional dos Técnicos Industrias 
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– Segunda Região, , situado na Av. Coronel Colares Moreira, 5º andar (sala 512) Edifício São Luís 

Multiempresarial, Bairro Jardim Renascença, São Luís (MA) – CEP: 65.075-441, nos dias úteis, no 

horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h, e-mail: compras@crt02.gov.br e 

comprascrt02@gmail.com.  

17.16 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal, seção Judiciária 

de São Luís – MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos 

casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 

 

São Luís (MA), 18 de outubro de 2019. 

 
Pregoeira Oficial 

Portaria nº 020/2019 
CRT - 02  

mailto:compras@crt02.gov.br
mailto:comprascrt02@gmail.com
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1     OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 

assessoria Técnica Contábil, especializada na área de Contabilidade Pública a fim de atender 

às necessidades do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.1.1 Na tabela a seguir estão resumidos o quantitativo e valor unitário estimado dos 

serviços a serem prestados, conforme demanda do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – Segunda Região e seus escritórios. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR MENSAL 

MÁXIMO ACEITÁVEL 

01 

Prestação de serviços de consultoria e 

assessoria Técnica Contábil, especializada na 

área de Contabilidade Pública. 

MÊS 12 R$ 6.518,96 

 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 Considerando que o Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região é uma 

autarquia federal, criada com a finalidade de fiscalizar o exercício profissional dos Técnicos 

Industriais, instaurar processos éticos e disciplinares e utiliza-se de prerrogativas legais para 

cobrar e receber de empresas e de profissionais nele registrados os valores 

correspondentes às anuidades, às taxas e às multas devidas a ele, dentre outras.  

2.2 Atualmente o Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região possui em seu 

quadro funcional 15 (quinze) funcionários, e o seu quadro funcional não possui o cargo de 

profissional Contador ou Técnico Contábil. 

2.3 Considerando a necessidade de consultoria e assessoria técnica contábil para prestação de 

serviços de contabilidade pública e geral, nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e 

previdenciária com base na legislação vigente, bem como a necessidade de controle da vida 

econômica, financeira e patrimonial do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – 

Segunda Região. 
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2.4 O Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região, possui um contrato com 

empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, no entanto devido 

a contratação ter sido formalizada de forma emergencial, possui vigência de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos não renováveis, em consequência, há necessidade de 

contratação dos referidos serviços e sua não contratação acarretará graves prejuízos às 

atividades institucionais do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região. 

2.5 Nesse contexto, é imprescindível que o Conselho Regional dos Técnicos Industriais – 

Segunda Região seja assistido por assessoria e consultoria contábil com experiência, 

principalmente na administração pública e com capacidade estrutural e funcional 

necessárias ao perfeito atendimentos as normas contábeis.  

2.6 Diante dos possíveis danos que poderão decorrer da falta de assessoria contábil, faz-se 

necessário realizar contratação de consultoria e assessoria técnica contábil a fim de atender 

às necessidades do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região.  

2.7 Assim, faz – se necessária a contratação dos serviços de contabilidade com objetivo de 

manter e registrar toda a movimentação/contabilização da documentação correspondente 

aos atos de gestão econômico-financeiros deste Conselho. 

3 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 A solução dos serviços cuja Administração pretende contratar, possui padrões de 

desempenho e qualidade que podem ser descritos objetivamente, em perfeita 

conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, enquadrando-se, 

assim, na definição legal de serviço comum conforme preconiza o § 2º do art. 3º do Decreto 

nº 3.555/2000, parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e art. 14 da IN nº 05/2017-

MPOG.  

3.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada 

e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

4 DA VIGÊNCIA 

4.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

 



 
 

 

 

                                                                SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

                           CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - SEGUNDA REGIÃO 

                                                  (AMAPÁ, CEARÁ, MARANHÃO, PARÁ E PIAUI) 

           

 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 

Av. Coronel Colares Moreira, 5º andar (sala 512) Edifício São Luís Multiempresarial 
Bairro Jardim Renascença, São Luís (MA) – CEP: 65.075-441 –Telefone (98) 3301 - 4339 

5 FUNDAMENTO LEGAL 
 

5.1 Para elaboração deste Termo de Referência foram observadas, entre outras normas:  

a) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública; 

b) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, que institui modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 

c) Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 

comuns; 

d) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, que institui o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 

dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 

de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar 

no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 

1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. 

e) Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2005, regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, 

agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores 

individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de 

bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal; 

f) Instrução Normativa n° 01/2010 SLTI/MP, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe 

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação 

de serviços ou obras pela Administração Pública Federal. 

g) Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre os 

procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para 

a aquisição de bens e contratação de serviços em geral; 

h) Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, que altera a Instrução Normativa 

nº 5, de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos 

básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral; 
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i) Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017 (MPDG), que dispõe sobre as 

regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de 

execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional; 

j) Resolução CFC nº 1.389, de 30 de abril de 2012, que dispõe sobre o Registro 

Profissional dos Contadores e Técnicos em Contabilidade. 

k) Lei nº 4.320, de 17 de março 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

6 DO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Os serviços serão prestados na sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - 
segunda região situado na Avenida Coronel Colares Moreira, 5º andar (sala 512), Edifício 
São Luís Multiempresarial, Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP: 65.075-441, sem 
qualquer custo adicional, para prestação dos serviços contratados. 

6.2 Para execução das atividades e rotinas descritas, o prestador de serviços deverá 
permanecer na sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - segunda região, ao 
menos 03 (três) dias na semana (entre segunda e sexta) por 06 (seis) horas diárias, 
totalizando 18 (dezoito) horas semanais mínimas. 

6.2.1 O horário da prestação de serviços deverá seguir o expediente do Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais - segunda região, e alterações que poderão ocorrer. 

6.3 Dada a natureza dos serviços que envolvem trâmite de documentos, acompanhamento e 

fiscalização da execução dos serviços, assim como contatos frequentes, a proponente 

deverá possuir escritório na Região Metropolitana da Grande São Luís - MA, sendo 

permitida a constituição deste escritório, impreterivelmente, até a data da assinatura do 

contrato oriundo desta licitação e desde que a licitante se comprometa oficialmente com 

esta obrigação.  

7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

7.1 A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, 

abrange a prestação do serviço de consultoria e assessoria Técnica Contábil, especializada 

na área de Contabilidade Pública, que englobam os seguintes serviços: 

a) Coordenação, orientação e/ou desenvolvimento de trabalhos técnicos dentro de 

sua área de competência; 
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b) Análise, classificação e contabilização da documentação correspondente aos atos 

de gestão econômico‐financeiro e patrimonial do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais - segunda região, bem como, subsidiar novos planejamentos; 

c) Levantamento, elaboração e apresentação de balancetes, balanços e demais 

demonstrações contábeis mensais; 

d) Assessoria na elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua 

reformulação no exercício vigente (se houver necessidade), nos prazos fixados pelo 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais - segunda região; 

e) Elaboração da prestação de contas anual do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais da 2ª região, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas 

da União e Normas internas do próprio Sistema CFT/CRT’S; 

f) Responder pelo recolhimento dos encargos e impostos devidos e licenças 

necessárias ao funcionamento da sede e Escritórios Regionais do Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais - segunda região; 

g) Participação, quando convocado, de Reuniões Plenárias e/ou Diretoria; 

h) Análise das prestações de contas mensais, das propostas orçamentárias anuais e das 

reformulações orçamentárias, se houver, do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais - segunda região, com emissão dos respectivos pareceres técnicos; 

i) Confecção e apresentação, nos prazos legais, aos Órgãos Federais, das seguintes 

pecas: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, SEFIP, adequação e cumprimento das obrigações 

em relação ao E-social, entre outras que sejam necessárias, conforme previsão legal; 

j) Emissão e regularização mensal de certidões do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais - segunda região, junto a Secretaria da Receita Federal (Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), Certidão Negativa de 

Débitos, inclusive Dívida Ativa expedida pelas Secretarias de Fazenda do Governo 

do Distrito Federal, Certidão Negativa de Débito da Previdência Social, Certificado 

de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e outras que se 

fizerem necessárias; 

k) Assessorar a Diretoria em assuntos referentes às áreas contábil, financeira e 

administrativa; 

l) Assessorar a Comissão de Licitação, quando convocado, no tange a assuntos; 



 
 

 

 

                                                                SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

                           CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - SEGUNDA REGIÃO 

                                                  (AMAPÁ, CEARÁ, MARANHÃO, PARÁ E PIAUI) 

           

 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 

Av. Coronel Colares Moreira, 5º andar (sala 512) Edifício São Luís Multiempresarial 
Bairro Jardim Renascença, São Luís (MA) – CEP: 65.075-441 –Telefone (98) 3301 - 4339 

m) Assessorar, o Presidente, os membros da Diretoria e Conselheiros, nos assuntos 

pertinentes ao Conselho, sempre que for devidamente solicitado; 

n) Elaborar Pareceres sobre assuntos relacionados com o seu campo de atividade; 

o) Zelar e responder pela guarda de toda a documentação legal e obrigatória de 

natureza contábil do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - segunda região, 

bem como, do backup das operações realizadas em microcomputadores, conforme 

programas de informática específicos de uso da seção; 

p) Promover a apropriação contábil das receitas da entidade, através dos 

recebimentos feitos pela rede bancária, realizando as devidas conciliações e 

controles internos; 

q) Propor a Diretoria as medidas necessárias à execução dos serviços de administração 

financeira, contábil e patrimonial; 

r) Fiscalizar a Diretoria sobre a execução orçamentária; 

s) Proceder no lançamento e baixa de notas de empenho de compras realizadas no 

sistema de informática correspondente, bem como aperfeiçoar todos os atos 

necessários para o desiderato da finalidade a que se propõe este tipo de controle 

de gastos públicos, controle do fracionamento de despesas; 

t) Atender todos os prazos estipulados pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais 

- segunda região e CFT referentes a resoluções e procedimentos na área de atuação; 

u) Realização de procedimentos contábeis, que eventualmente possa estar em atraso, 

evitando prejuízo à área contábil; 

v) Registros de empregados e elaboração da folha de pagamento dos empregados e 

de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos 

afins, conforme proposta de honorários; 

w) Admissões: Análise dos documentos de admissão; Orientações quanto à 

regularização de documentos pessoais e CTPS quando ocorre divergência de 

informações; Preenchimento eletrônico do registro de empregado; Emissão do 

Contrato de Experiência; Declaração de Encargos para fins de Imposto Renda; 

Emissão da Ficha de Salário Família; 

x) Emissão do Termo de Responsabilidade pela Concessão do Salário Família; 

Declaração de beneficiário do vale transporte – Opção ou renúncia; Emissão do 

recibo de entrega da CTPS; Cadastramento no PIS dos Empregados sem inscrição; 
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Comunicação da Admissão ao Ministério do Trabalho (Lei 4923/65), elaboração, 

orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do 

Trabalho, bem como daquelas atinentes ás Previdência Social e de outros aplicáveis 

ás relações de trabalho mantidas pela contratante; 

7.2 Os serviços prestados pela empresa contratada serão de sua inteira responsabilidade e 

deverão ser executados por profissionais qualificados e treinados. 

8 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Como qualificação técnica, será exigido que as licitantes apresentem os seguintes 

documentos: 

8.1.1 Capacidade técnico - operacional: 

8.1.1.1  Certidão de registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de 

Contabilidade - CRC, com validade na data de recebimento da 

documentação, comprovando habilitação para a execução dos serviços 

objeto desta Licitação, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade – 

CRC da jurisdição da sede da licitante. 

8.1.1.2  Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, que 

comprove (m) que a  licitante tenha ou esteja executando, satisfatoriamente, 

no mínimo 3 (três) anos ininterruptos ou não, serviços compatíveis com o 

objeto desta licitação, para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, desde 

que o contratante não seja a própria licitante ou empresa do mesmo grupo 

econômico ou tenham sócios em comum (Acordão TCU nº 608/2005-

Plenário). 

8.1.1.3  Os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

8.1.1.4  Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser solicitados, 

atestados de capacidade técnica, cópias de contratos ou outros documentos 

idôneos, mediante diligência do Pregoeiro. 

8.1.2 Capacidade técnico - profissional: 

8.1.2.1  Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista 

para apresentação da proposta, Contador Sênior com graduação em 

bacharelado em Ciências Contábeis e Pós-Graduação na área Contábil, 

ambos em instituição de ensino devidamente credenciada e aprovada pelo 
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Ministério da Educação e Registro profissional da categoria de Contador em 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, com validade na data de 

recebimento da documentação. 

8.1.2.2  Entende-se, para fins deste instrumento, como pertencente ao corpo 

técnico do licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social, o 

administrador ou o diretor, o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social e o prestador de serviços com 

contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 

de vinculação futura, com a anuência deste. 

8.1.3 Declaração de Visita ou que conhece os locais dos serviços, onde a licitante assume 

os ônus decorrentes de omissões, falhas ou falta de previsão em sua proposta, 

afastando a procedência de quaisquer futuras alegações quanto a dificuldades na 

execução do objeto desta licitação, condições do local, entre outras, que visem 

ajustes ou recomposição ou repactuação de preços.  

8.1.4 Declaração de Sustentabilidade do licitante que atende a Instrução Normativa nº 01, 

de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras 

pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

9 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

9.1 O valor estimado mensal da presente licitação é de R$ 6.518,96 (Seis mil, quinhentos e 
dezoito reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor total (anual) de R$ 78.227,52 
(Setenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). 

9.1.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

9.2  O valor estimado da presente licitação foi apurado em conformidade com a Instrução 

Normativa Nº 5 de 27 de junho de 2014 SLTI/MPOG e alterações, atendendo ao Inciso I, Art. 

2º, (Painel de preços - http://paineldeprecos.planejamento.gov.br), combinado com o 

Inciso IV do mesmo Artigo (pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
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não se diferenciem em mais de 180 dias), bem como o §2º do Art. 2º, (o resultado da 

pesquisa será a média ou mediana dos preços obtidos), bem como Inc. II do Art. 2º. 

10 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1  Os recursos orçamentários para pagamento dos encargos resultantes desta licitação 

correrão conforme saldo da conta 6.2.2.1.1.01.04.01.001 – Consultoria Contábil, aprovada 

para o presente exercício, ficando condicionada à suplementação orçamentária no 

exercício seguinte.  

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.2  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

11.3  Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

11.4  Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência;  

11.5  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, 

no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

11.6  Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

11.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

11.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

11.6.3 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

11.7  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato quando solicitado pela Contratada; 

11.8  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços; 
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11.9  Arquivar, entre outros documentos, contratos e aditamentos, relatórios, notificações 

expedidas, dentre outros; 

11.10 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1  Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas 

e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta;  

12.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução;  

12.3  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos;  

12.4  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.5  Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

12.6  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de   

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede 

do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN 

SEGES/MP n. 5/2017; 
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12.7  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante; 

12.8  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal durante a execução dos serviços objeto do contrato; 

12.9  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução dos serviços; 

12.10 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica; 

12.11 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo 

orientar seus empregados nesse sentido; 

12.12 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar 

sempre dentro dos prazos estabelecidos; 

12.13 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica; 

12.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como 

as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

12.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
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quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

12.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

12.19 Atender todos os prazos estipulados pelo CONTRATANTE referente a resoluções e 

procedimentos na área de atuação. 

13 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

13.1  O artigo 3º, “caput”, da Lei 8.666/93 e a IN SLTI/MP nº 01 de 19/01/2010, estabelecem a 

“promoção do desenvolvimento nacional sustentável” como um dos objetivos da licitação. 

Portanto, deve - se observar as normatizações indireta ambientais e de segurança do 

trabalho, não com o propósito de efetuar fiscalização do cumprimento das referidas normas 

pelas licitantes, mas, como órgão da Administração Pública, Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – Segunda Região tem o dever de observância da estrita legalidade. 

13.2  Por sua vez, a Instrução Normativa nº 05/2017 MPDG (inciso II, art. 1º), estabelece que “as 

contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução 

indireta, por órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional, observarão, no que couber ... os critérios e práticas de sustentabilidade”. 

13.3  Os critérios ambientais e de segurança do trabalho adotados são objetivos, respeitaram os 

princípios da legalidade e da isonomia entre os licitantes e não restringem a competição 

porque decorrem de normas gerais que devem ser seguidas por todas as empresas dos 

setores envolvidos no objeto licitado.  

13.4  A empresa que vier a ser contratada deverá adotar as seguintes práticas de 

sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 

13.4.1 Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que   

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA. 

13.4.2 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no 

Decreto nº 48.138, de 08 de outubro de 2003. 

13.4.3 Realizar programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de 

consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 

ambientais vigentes. 
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13.4.4 Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

13.4.5 Que os materiais/equipamentos utilizados sejam constituídos, no todo ou em parte, 

por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 

15448-2. 

13.4.6 Que os materiais/equipamentos, utilizados para a execução dos serviços, não 

contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 

diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados 

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

14 DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

15 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

16 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

16.1  O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos 

por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos 

arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2  O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

16.3  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

16.4  O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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16.5  O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.6  As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 

a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

16.7  Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

16.8  O fiscal técnico deverá apresentar a CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, 

se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

16.9  Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

16.10  A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada 

a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e 

alheios ao controle do prestador. 

16.11  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

16.12  O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços. 

16.13  As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

16.14  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
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corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

17.1  A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 

nos termos abaixo. 

17.2  No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

17.3  O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalização 

após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

17.3.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

17.3.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

17.3.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

17.3.2 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato. 

17.3.2.1 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 
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e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

17.3.2.2 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega 

do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com 

a entrega do último. 

17.3.2.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo 

anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á 

como realizada, consumando-se o recebimento provisório no 

dia do esgotamento do prazo. 

17.4  No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o 

ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

17.4.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, 

por escrito, as respectivas correções; 

17.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

17.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base em Instrumento de Medição de 

Resultado, ou instrumento substituto, se for o caso. 

17.5  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 

das disposições legais em vigor. 

17.6  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

18 DO PAGAMENTO 

18.1  O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até o 10º (décimo) dia útil, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
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18.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.2  A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência. 

18.3  A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais, 

a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as 

providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

18.4  O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

18.4.1 O prazo de validade; 

18.4.2 A data da emissão; 

18.4.3 Os dados do contrato e do órgão contratante; 

18.4.4 O período de prestação dos serviços; 

18.4.5 O valor a pagar; e 

18.4.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

18.5  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

18.6  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

18.6.1 Não produziu os resultados acordados; 
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18.6.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

18.6.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

18.7  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

18.8  Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF ou mediante 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital. 

18.9  Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais, a 

situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

da contratante. 

18.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 

de abril de 2018. 

18.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 

à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

18.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

18.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 

18.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 
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público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da contratante. 

18.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 

do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

18.15 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

18.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

          EM = I x N x VP, sendo: 

          EM = Encargos moratórios; 

 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = Valor da parcela a ser paga. 

 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 I = (TX)              I = (6 / 100)                   I = 0,00016438  
                                    365                        TX = Percentual da taxa anual = 6 % 

19 REAJUSTE 

19.1  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

19.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-

se o índice IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

19.2  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

19.3  No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
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obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

19.4  Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

19.5  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

19.6  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

19.7  O reajuste será realizado por apostilamento. 

20 GARANTIA DA EXECUÇÃO 

20.1  Não haverá exigência de garantia contratual para execução do objeto. 

21 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

21.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

21.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

21.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.5 Cometer fraude fiscal; 

21.1.6 Não mantiver a proposta. 

21.2  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

21.3  Multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

21.3.1 Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 
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21.3.2 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

21.3.3 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; 

21.3.4 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

21.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 21.1 deste Termo de Referência. 

21.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

21.4  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

21.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

21.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

21.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

21.5  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

21.6  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. 

21.7  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.     
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22 DO FORO 

22.1  Fica estabelecido o foro da Justiça Federal de São Luís - MA, para dirimir dúvidas ou 

pendências que não possam ser solucionadas administrativamente, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

São Luís - MA, 04 de outubro de 2019. 

 
 
 

José Álvaro Costa 
Superintendente do CRT -02 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 

 

Pela presente, credenciamos o Sr.(a) ..................................................... Portador (a)  da carteira   

de identidade nº ..........................expedida pela SSP do Estado de ........................, para nos 

representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº......./2019 - CTR/02, podendo 

o mesmo formular lances verbais  à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, 

rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e impugnação à recursos,  assinar  atas,  

recorrer  de  decisões administrativas e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida 

licitação. 

 
 

São Luís/MA, ...... de ............. de 201.... 
 
 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO  
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 

 

A empresa.........................................., signatária, inscrita no CNPJ sob o 

n.º.........................................., sediada na ....................(endereço completo), por intermédio de 

seu representante legal, o Sr. (a) ................................., portador da Carteira de Identidade nº 

...................................SSP ........ e do CPF nº ................ DECLARA, para fins do disposto no subitem 

................ do edital, do Pregão Presencial nº........ /2019 – CRT/02, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

(    ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 

São Luís/MA, ...... de ............. de 201.... 
 
 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, separadamente dos envelopes (de 
Proposta de Preço e Habilitação) pelas empresas que pretenderem se beneficiar do regime 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
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ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 

 

A empresa ........................................................................................,  signatária, inscrita no CNPJ 

sob  o nº ................................sediada na ........... (endereço completo) ............, por seu 

representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei 

Federal n.º 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a 

participar do Pregão Presencial n.º . . . . . /2019  – CRT/02. 

 
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos. 

 
 

São Luís/MA, ...... de ............. de 201.... 
 
 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s) 

seu (s) representante legal (is) devidamente habilitado, separadamente dos envelopes (de 

Proposta de Preço e Habilitação) e entregue no ato do credenciamento. 
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ANEXO V  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA 
 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 

 

A empresa ......................, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., sediada   

na .....................(endereço completo)........................, por seu representante legal, declara, sob as 

penas da Lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no 

edital e respectivos anexos do Pregão Presencial ....../2019, em referência, bem como que 

realizamos vistoria no local onde serão executados os serviços e não encontramos situações ou 

condições de trabalho em desacordo com Edital e anexos desta licitação, estando portanto, 

ciente das condições físicas locais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-

se por todos os custo daí decorrentes. 

 
 

São Luís/MA, ...... de ............. de 201.... 
 
 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE O LOCAL ONDE  
SERÃO EXECUTAODS OS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO  

 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 

 

A empresa ......................, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., sediada   

na .....................(endereço completo)........................, por seu representante 

legal............................................................................, declara, sob as penas da Lei, que tomamos 

conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do 

Pregão Presencial ....../2019, em referência, bem como que realizamos vistoria no local onde 

serão executados os serviços e não encontramos situações ou condições de trabalho em 

desacordo com Edital e anexos desta licitação, estando portanto, ciente das condições físicas 

locais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se por todos os custo daí 

decorrentes. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

São Luís/MA, ...... de ............. de 201.... 
 
 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do Agente Público) 

 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 

A Empresa ............................................................com sede na cidade de ......................................, 

na (rua, avenida etc.) ......................................................................................................,inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº .................................................................................... , neste ato representada 

por ..............................................................,abaixo assinado, interessada na prestação do objeto 

do presente PREGÃO PRESENCIAL nº ......../2019, propõe ao Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – Segunda Região a prestação dos serviços objeto deste Ato Convocatório, nas 

seguintes condições: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

(MENSAL)  

VALOR TOTAL 

(ANUAL) 

01 

Prestação de serviços de consultoria 

e assessoria Técnica Contábil, 

especializada na área de 

Contabilidade Pública. 

MÊS 12 R$ X.XXX,XX 

 

R$ XX.XXX,XX 

 

 

O Valor Total Mensal dos serviços, que atende integralmente às especificações definidos no Item 

– 7 do Anexo I - Termo de Referência do Instrumento Convocatório (a empresa deverá 

especificar todos os serviços na forma de anexo a esta proposta), é de R$ ....... (escrever por 

extenso), totalizando o Valor anual de R$ ....... (escrever por extenso). 
 

VALOR MENSAL DA PROPOSTA: 

VALOR ANUAL DA PROPOSTA: 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço): 

 
........................../UF, ...... de ............. de 201.... 

 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VIII  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88 
 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 

 

A empresa ......................, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., sediada   

na .....................(endereço completo)........................, por seu representante legal, declara, sob as 

penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício 

de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou 

atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com 

a Lei nº 9.854/99. 

 
 

São Luís/MA, ...... de ............. de 201.... 
 
 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s) 

seu (s) representante legal (is) devidamente habilitado, separadamente dos envelopes (de 

Proposta de Preço e Habilitação) e entregue no ato do credenciamento. 
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ANEXO IX  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO  
 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 

 

A empresa ......................, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., sediada   

na ................................(endereço completo)..............................................., por seu representante 

legal............................................................................, declara, sob as penas da Lei, nos termos do 

artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que 

a inabilite a participar do n.º Pregão Presencial ....../2019, e que contra ela não existe nenhum 

pedido de falência ou concordata. 

 
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos. 
 
 

São Luís/MA, ...... de ............. de 201.... 
 
 

 
................................................................................................... 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO X  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS  

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

 
 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 
 

 

 (nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.º  ...................................................com sede 

na......................................(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a) .............................................................................. infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º ...........................e do CPF/MF n.º ................................, para os fins de habilitação 

no Pregão Presencial nº XX/2019 – CRT/02, DECLARA expressamente que: 

 
a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando 

as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI. 
 
        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

São Luís/MA, ...... de ............. de 201.... 
 
 
 

................................................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO XI  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE ESCRITÓRIO NA LOCALIDADE ONDE SERÃO 
EXECITADOS OS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO  

 
 
Ao 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais – Segunda Região 
Ref.: Licitação Pregão Presencial nº. ___/20__/CRT - 02 
 
 

 

A empresa ......................, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., sediada   

na ................................(endereço completo)..............................................., por seu representante 

legal............................................................................, declara, sob as penas da Lei, que se 

compromete em providenciar a constituição de escritório na cidade de São Luís/MA ou em um 

dos municípios limítrofes, até a data da assinatura do contrato, por meio de apresentação de 

documento oficial. 

 
 
 
 

................../UF, ...... de ............. de 201.... 
 
 

 
................................................................................................... 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 
 
 
 
OBS.: Declarar somente em caso de licitante com sede fora da cidade de são luís/MA ou dos 
municípios limítrofes. 
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ANEXO XII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 
PROCESSO Nº XXXXXXXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019 

CONTRATO Nº XXX/2019 

 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX E O CONSELHO 

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAS – 

SEGUNDA REGIÃO, PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAS – SEGUNDA REGIÃO, com sede à Av. 

Marechal Castelo Branco, Edifício São Luís Multiempresarial, 5º andar, Sala nº 512, Jardim 

Renascença, São Luís - MA, CEP 65.075-441, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.865.193/0001-30, 

doravante denominado(a) CONTRATANTE, neste ato representado(a) pelo(a) senhor João 

Batista Souza, portador(a) do RG nº 022196752002-6  e do CPF nº 095.540.843-15, Presidente, 

nomeado através do Termo de Posse de 01 de fevereiro de 2019, e o(a) empresa 

XXXXXXXXXXXXX,  com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob  o nº 

XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por   

XXXXXXXXXXXXXXXX, portador (a) do RG nº XXXXXXXXX - XXX/UF e do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, 

residente e domiciliado (a) XXXXXXXXXXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo nº 

XXXXXX/2019  e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 23 de janeiro de 2013 e da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº ........../20...., mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de consultoria e assessoria Técnica Contábil, especializada na área de 

Contabilidade Pública a fim de atender às necessidades do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – Segunda Região, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo do Edital.  

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3 Objeto da contratação: 

1.3.1 Na tabela a seguir estão resumidos o quantitativo e valor unitário estimado dos 

serviços a serem prestados, conforme demanda do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – Segunda Região e seus escritórios. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR MENSAL  VALOR 
ANUAL 

01 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MÊS 12 R$ x.xxx,xx R$ xx.xxx,xx 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal 

da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 

continuada; 

2.1.3 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de 

que os serviços tenham sido prestados regularmente; 
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2.1.4 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço; 

2.1.5 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 

Administração; 

2.1.6 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; 

2.1.7 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 

3.1 O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Xxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx 

4.2 No (s) exercício (s) seguinte (s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de 

cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até o 10º (décimo) dia útil, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

5.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2  A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência. 
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5.3  A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais, 

a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as 

providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

5.4  O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

5.4.1 O prazo de validade; 

5.4.2 A data da emissão; 

5.4.3 Os dados do contrato e do órgão contratante; 

5.4.4 O período de prestação dos serviços; 

5.4.5 O valor a pagar; e 

5.4.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.5  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

5.6  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.6.1 Não produziu os resultados acordados; 

5.6.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

5.6.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.7  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 
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5.8  Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF ou mediante 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital. 

5.9  Constatando-se, junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais, a 

situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

da contratante. 

5.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 

de abril de 2018. 

5.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 

à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

5.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

5.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 

5.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da contratante. 

5.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 

do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 
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5.15 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

5.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

          EM = I x N x VP, sendo: 

          EM = Encargos moratórios; 

 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = Valor da parcela a ser paga. 

 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 I = (TX)              I = (6 / 100)                   I = 0,00016438  
                                    365                        TX = Percentual da taxa anual = 6 % 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

6.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-

se o índice IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

6.2  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

6.3  No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

6.4  Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
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6.5  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

6.6  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.7  O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos 

por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos 

arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.2  O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

8.3  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

8.4  O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.5  O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.6  As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 

a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 
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8.7  Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

8.8  O fiscal técnico deverá apresentar a CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, 

se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

8.9  Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

8.10  A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada 

a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e 

alheios ao controle do prestador. 

8.11  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

8.12  O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços. 

8.13  As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

8.14  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

Das Obrigações da Contratante:  

9.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
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bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.3  Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.4  Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência;  

9.5  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, 

no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

9.6  Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

9.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

9.6.3 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

9.7  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato quando solicitado pela Contratada; 

9.8  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços; 

9.9  Arquivar, entre outros documentos, contratos e aditamentos, relatórios, notificações 

expedidas, dentre outros; 

9.10 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Das Obrigações da Contratada: 

9.11 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta;  

9.12  Para execução das atividades e rotinas descritas, a Contratada deverá permanecer na sede 

do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - segunda região, ao menos 03 (três) dias na 
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semana (entre segunda e sexta) por 06 (seis) horas diárias, totalizando 18 (dezoito) horas 

semanais mínimas. 

9.13  A Contratada deverá seguir qualquer alteração no horário de expediente da Contratante 

que por ventura venha a ocorrer.  

9.14  Dada a natureza dos serviços que envolvem trâmite de documentos, acompanhamento e 

fiscalização da execução dos serviços, assim como contatos frequentes, a Contratada 

deverá possuir escritório na Região Metropolitana da Grande São Luís - MA, sendo 

permitida a constituição deste escritório, impreterivelmente, até a data da assinatura deste 

instrumento; 

9.15  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução;  

9.16  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos;  

9.17  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.18  Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

9.19  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de   

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede 

do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN 

SEGES/MP n. 5/2017; 

9.20  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 
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todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante; 

9.21  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal durante a execução dos serviços objeto do contrato; 

9.22  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução dos serviços; 

9.23 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica; 

9.24 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo 

orientar seus empregados nesse sentido; 

9.25 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar 

sempre dentro dos prazos estabelecidos; 

9.26 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica; 

9.27 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.28 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.29 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como 

as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

9.30 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 
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9.31 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.32 Atender todos os prazos estipulados pelo CONTRATANTE referente a resoluções e 

procedimentos na área de atuação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

10.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5 Cometer fraude fiscal; 

10.1.6 Não mantiver a proposta. 

10.2  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

10.3  Multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

10.3.1 Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

10.3.2 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.3.3 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; 

10.3.4 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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10.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 10.1 deste Termo de Referência. 

10.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

10.4  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

10.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

10.5  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.6  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. 

10.7  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1    O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas 

no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo 

de Referência, anexo ao Edital; 

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

11.2  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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11.3  A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4  O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3 Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1  É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

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

1993. 

13.2  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

13.3  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. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1  Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1  Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

15.2  O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de .................. - Justiça Federal. 
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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..... 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 


