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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16° REGIÃO 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME / EPP / Cooperativa 

 
(Processo Administrativo nº 021/2018/Licitações e C ontratos) 

 
 
 

ABERTURA DA LICITAÇÃO 
DIA 27 de setembro de 2018, às 14h:00m (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

 
 

O Conselho Regional de Psicologia da 16° Região (CRP/ES) torna pública a abertura de 
processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , tipo menor preço 
global , que será regido pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, 
pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, visando à contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de limpeza  e conservação de 
bens móveis e imóveis. 
 
A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na sede do CRP16/ES, Rua 
Desembargador Ferreira Coelho, n° 330, sala 806, Praia do Suá, Vitória/ES, iniciando-se 
no dia 27 de setembro de 2018, às 14:00 horas, e será conduzida pela pregoeira, 
Renata de Aguiar Pitanga Miguel, designada pela portaria n° 008/2018, de 13 de julho 
de 2018, com o auxílio da equipe de apoio, designada pela Portaria nº 010/2018, de 10 
de setembro de 2018 e identificados neste ato. 
 
Os envelopes de nº 1 (proposta comercial) e nº 2 (documentos de habilitação) serão 
recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame.  
  
Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, 
conforme modelo ANEXO II, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação e, em seguida, o Pregoeiro procederá ao recebimento dos envelopes nº 
01 (Proposta Comercial) e nº 02 (Documentos para Habilitação) de todas as licitantes 
credenciadas.  
 
Excepcionalmente, com vistas à ampliação da disputa e mediante as justificativas 
necessárias, o Pregoeiro poderá prorrogar pelo tempo necessário o horário de início da 
sessão pública de processamento do Pregão. 
 



 
 

2 
 

As empresas interessadas em participar desta licitação ficam alertadas de que devem 
estar no local com a antecedência necessária para cumprimento dos horários e prazos 
estabelecidos. 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto desta licitação a seleção de proposta e contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação de bens móveis 
e imóveis, devendo o serviço ser prestado por 1 (um) funcionário, com jornada de trabalho de 

30h semanais, conforme descrito no Termo de Referência - ANEXO I -, a fim de se 
atender às necessidades do Conselho Regional de Psicologia da 16º Região (CRP/ES). 
 
1.2. O preço máximo a ser pago pela Administração está disposto no Termo de Referência - 
ANEXO I - ESTIMATIVA DE PREÇO MÁXIMO anexo a este Edital. 

 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1. Pelo pagamento devido em razão do fornecimento do objeto do contrato, estão 
programados em dotação orçamentária própria do CRP16/ES, para o exercício de 2018 no 
elemento 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviço de Limpeza, Conservação e Jardinagem. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Em se tratando de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedade(s) simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumirem obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
b) Em se tratando de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular 

com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 
dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a 
outorga. 

 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 

exibindo documento oficial que contenha foto. 
 

3.2. Deverá ser apresentada Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou 
Cooperativa, visando ao exercício da exclusividade prevista na Lei Complementar nº 123/06, 
que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO III deste edital e 
apresentada fora dos envelopes nº 1 (Proposta Comercial) e nº 2 (Habilitação). 
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3.3. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original e 
em cópia autenticada por tabelião de notas. 
 

3.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas 1 (uma) credenciada. 
 

3.5. Na hipótese de não haver credenciamento, a licitante ficará impedida de participar da 
fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou 
mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na 
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 

3.6. Encerrado o prazo pelo pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais 
representantes retardatários. 
 

3.7. Salvo autorização expressa do pregoeiro, a qual deverá constar em ata, a ausência do 
credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da licitante por 
ele representada.  

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 
4.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Microempreendedor individual, nos termos do art. 3º, incisos I e II e 
art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, além das cooperativas, conforme 
definição contida no art. 34 da lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do ramo 
pertinente ao objeto licitado que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constante deste Edital e seus anexos.  
 
4.2. É vedada a participação e, consequentemente, será desclassificada a proposta do 
Licitante que: 
 

4.2.1. Esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedido de contratar com o CRP16/ES, ou tenha sido declarado inidôneo para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
(art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93); 
4.2.2. Esteja impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção; 
4.2.3. For estrangeiro e não esteja autorizado a funcionar no País, ou 
consorciado, qualquer que seja a forma de constituição; 
4.2.4. Integre um mesmo grupo econômico, assim entendido aquele que tenha 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, todos com vistas à promoção 
de fraude ou conluio, assim entendido, dentre outras, a intenção de usufruir 
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indiretamente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, situação esta 
que desclassificará todas as propostas assim enquadradas; 
4.2.5. Seja cooperativa, associação ou instituição cujo estatuto não preveja ou 
não esteja de acordo com o objeto licitado; 
4.2.6. Estiver em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordata ou insolvência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 
em liquidação; 
4.2.7. O representante legal ou qualquer integrante da participação societária 
possua vinculação, direta ou indireta, com o CRP16/ES, a exemplo de 
empregados, conselheiros e inspetores. 
 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá 
declarar que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, da Lei Complementar nº 
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
artigos 42 a 49. 
 
4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta de preços sujeitará o Licitante às sanções previstas neste Edital e no art. 7º, 
da Lei nº 10.520/2002. 
 
4.5. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 
 

4.5.1. Estar em nome do Licitante, com um único número de CNPJ. 
Oportunamente, poderá apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS 
(CND) e FGTS centralizadas junto à matriz, desde que apresente documento 
que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento, expedido 
pelo respectivo emissor, ou que conste na certidão a validade para a matriz e 
para as filiais; 
4.5.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 

 
5. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
5.1. A proposta de preço da empresa licitante, conforme Modelo - ANEXO IV, deverá 
conter os seguintes elementos: 
 

a) nome da proponente, endereço, telefone, e-mail, CNPJ ou CPF, conforme o 
caso, e inscrição estadual/municipal; 

 
b) número do processo e do pregão;  

 
c) referência ao item/subitem proposto, do objeto da presente licitação, em 

conformidade com as especificações do inciso I – DO OBJETO, deste Edital; 
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d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 
lucro, todas as despesas e custos, como, por exemplo: transportes, tributos 
de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionados 
com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente; 

 
e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;  

 

5.2. As licitantes deverão apresentar, na proposta comercial, apenas o preço final da 
prestação do serviço para fins de comparação por parte do pregoeiro e equipe de 
apoio.  
 
5.3. Após a disputa de lances, ocorrendo alteração do valor da proposta, a licitante 
declarada vencedora deverá apresentar ao CRP16-ES, no prazo máximo de 24 horas, 
planilha de preços constando os valores readequados, quando for o caso. 
 
5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Licitante. 
 
5.5. Nos valores propostos deverão estar incluídos todos os custos operacionais, 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, encargos previdenciários, fiscais e comerciais, despesas com 
transporte ou terceiros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços, de forma que o valor proposto seja a única remuneração pela 
execução do objeto; 
 
5.6. A microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, para fins 
de se beneficiar da exclusividade do certame, deverá declarar que atende aos 
requisitos necessários ao seu enquadramento. 
 

5.6.1. A eventual existência de restrição relativa à regularidade fiscal não 
impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, 
aplicando-se, nesta hipótese, o procedimento previsto na fase de habilitação. 
5.6.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, 
à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa sujeitará o Licitante às sanções 
previstas neste Edital e na legislação aplicável. 
 

5.7. É vedada qualquer forma de identificação prévia do Licitante, sob pena de 
desclassificação. 
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5.8. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, que uma vez decorrido sem 
convocação para contratação, libera a licitante do compromisso assumido. 
 
5.9. Os valores deverão ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do 
Edital e sem conter alternativas de preço ou condição que induza o julgamento a ter 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
 
5.10. Os proponentes assumem todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de propostas. O CRP16/ES não será responsável, em nenhum caso, pelos 
custos de tais procedimentos, independentemente da condução ou do resultado desta 
licitação. 
 
5.11. Na apresentação da proposta, o que exceder aos requisitos mínimos 
estabelecidos neste Edital não será considerado como vantagem para o julgamento 
final. Por outro lado, em não se preenchendo os requisitos mínimos exigidos, a 
respectiva proponente será automaticamente desclassificada. 
 

6. DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO  
 
6.1. No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento 
do pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. 
  
6.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao pregoeiro a Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido no 
ANEXO II do edital, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos 
de habilitação. 
 
6.3. A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste edital e em seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes. 
 

6.4. A comparação dos preços, para efeito de seleção das propostas para a etapa dos 
lances, será efetuada após equalização dos preços. 
 
6.5. Para realização dos cálculos serão utilizadas três casas decimais.  
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6.6. No resultado final obtido, ou seja, no valor encontrado para efeito de 
comparação, será desprezada a terceira casa decimal. 
 
6.7. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros. 
 
6.8. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 

 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços de um 
determinado item, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  

 
6.9. O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
 
6.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
6.11. Os lances deverão ser formulados em valores inferiores à proposta de menor 
preço. 
 
6.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances, por item proposto. 
 
6.13. O pregoeiro poderá negociar com o(s) autor(es) da(s) oferta(s) de menor valor, 
obtidas, com vistas à redução do preço. 
 
6.14. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do(s) 
menor(es) preço(s), decidindo motivadamente a respeito. 
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6.14.1. No caso de eventual empate entre propostas, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos serviços: 

 
a) prestados por empresas brasileiras; 
b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
c) persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato 

público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo. 

 
6.15. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 
os preços praticados no mercado, coerentes com o objeto ora licitado. 
 
6.16. O pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de 
preços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 
 
6.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação de seu(s) autor(es). 
 
6.18. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
 

a) substituição e apresentação de documentos; ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, se possível. 

 
6.19. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos respectivos. 
 
6.20. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a(s) licitante(s) será(ão) 
inabilitada(s).  
 
6.21. Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será 
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos 
documentos indicados neste edital, ainda que os mesmos veiculem restrições 
impeditivas à referida comprovação.  
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6.22. A licitante habilitada nas condições do subitem 6.21 deverá comprovar sua 
regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à assinatura do contrato objeto 
da presente licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  
 
6.23. A comprovação de que trata o subitem 6.22 deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes Certidões Negativas de Débitos, ou Positivas com 
Efeitos de Negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em 
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração. A não regularização da documentação no prazo previsto, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
6.24. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, 
a(s) licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 
 
6.25. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 
subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os 
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
6.26. Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nº 1 e 2 no mesmo dia 
e/ou se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o pregoeiro 
poderá interromper a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados 
em ata os motivos da interrupção. A convocação para continuação da sessão pública 
dar-se-á por meio de publicação no DOU, Poder Executivo. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

7.1. Será recusada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os 
quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 
 

7.1.1. Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que não tenha 
demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos de insumos são coerentes com os de mercado. 
7.1.2. Em havendo dúvidas quanto à exequibilidade do preço proposto ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, na forma do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993. 
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7.1.3. Dentre outras providências, o Pregoeiro poderá fixar prazo de 1 (um) até 
3 (três) dias úteis, para que a Licitante até então primeira classificada, 
apresente: 
a) Planilha de composição de preços, justificativas e comprovações em relação 
aos custos com indícios de inexequibilidade; 
b) Acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 
c) Informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 
d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
e) Pesquisas em órgãos públicos ou em empresas privadas; 
f) Contratos que a proponente mantenha com a Administração ou com a 
iniciativa privada; 
g) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
h) Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente; 
i) Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
j) Estudos setoriais; 
k)Apresentação de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 
excepcionalmente favoráveis que a proponente disponha para a execução do 
objeto. 
 

7.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 
 
7.3. Não será aceita a proposta da Licitante que, após as diligências, não lograr êxito 
em justificar a exequibilidade da sua proposta. 
 
7.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do CRP16/ES ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar a sua decisão. 
 
7.5. A eventual identificação, por parte do Pregoeiro, de erro no preenchimento da 
proposta ou da eventual planilha de composição de preços, se for o caso, não constitui 
motivo para desclassificação da proposta. A correção poderá ser realizada pelo 
Licitante, no prazo de até 30 (trinta) minutos contados da solicitação do pregoeiro, 
prorrogáveis no interesse da Administração, desde que não haja majoração do preço 
proposto. 
 

7.5.1. Dentre outras formalidades, é considerado erro no preenchimento, a 
indicação incorreta de salários, benefícios, impostos e demais insumos, bem 
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como o recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, exceto para as atividades previstas e autorizadas na Lei 
Complementar nº 123/2006. 
a) A licitante vencedora eventualmente não enquadrada nas atividades 
previstas e autorizadas na Lei Complementar nº 123/2006, e optante pelo 
Simples Nacional, deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, apresentar ao CRP16/ES, cópia dos ofícios com comprovantes de 
entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato às respectivas 
Secretarias de Receita Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo 
previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da referida lei. 
b) Sem prejuízo na aplicação da respectiva sanção, caso a contratada optante 
pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo e condições 
indicadas no subitem anterior, o próprio CRP16/ES, em obediência ao princípio 
da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme 
disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123/06. 
7.5.2. O desatendimento da solicitação para correção da proposta ou da 
planilha de composição de preços, conforme o caso, no prazo estabelecido pelo 
pregoeiro, provocará a recusa da proposta. 
7.5.3. O preenchimento e a apresentação da proposta e eventual planilha de 
composição de preços é de exclusiva responsabilidade da licitante. Desta 
forma, a hipótese do pregoeiro não identificar eventual erro, por ocasião da 
aceitação da proposta, não impede que este seja indicado na fase recursal pelo 
licitante interessado, visando sua reavaliação por ocasião do processamento do 
respectivo recurso. 
 

7.6. Na hipótese de a proposta ou o lance de menor valor não serem aceitos ou se o 
Licitante detentor da melhor proposta desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda este Edital. 
 
7.7. No julgamento das propostas será considerado o atendimento das exigências 
estipuladas neste Edital e seus Anexos, o menor preço, o valor de mercado e a 
exequibilidade dos valores ofertados. 
 
7.8. Na hipótese da licitante cuja proposta esteja em primeiro lugar ser cooperativa, 
será solicitada, também neste momento, declaração de que o modelo de gestão 
operacional que adota atende ao disposto no art. 10 da Instrução Normativa nº 
05/2017 do MPOG/SLTI, sob pena de desclassificação. 
 

8. DA HABILITAÇÃO 
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8.1. O envelope "Documentos para Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 

8.1.1. Habilitação Jurídica: 
a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis; 
b) em se tratando de sociedade empresarial ou empresa individual de 
responsabilidade limitada (EIRELI): ato constitutivo em vigor, devidamente 
registrado e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
c) decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 
em funcionamento no País; 
d) apresentar a comprovação da condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, mediante apresentação da comunicação do registro efetuado 
pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
ou, ainda, por Certidão em que conste a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, expedida pelo órgão de registro competente, ou, 
ainda, por outro meio idôneo e formal de certificação da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida por órgão competente, 
tudo consoante dispõe o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
e) sendo sociedade cooperativa, serão exigidos ainda: 
e.1. Ata de fundação; 
e.2. Estatuto social com a Ata da Assembleia que o aprovou; 
e.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a Ata da 
Assembleia que os aprovou; 
e.4. Editais de convocação das três últimas Assembleias Gerais Extraordinárias; 
e.5. Três registros de presença dos cooperados que executarão o Contrato em 
Assembleias Gerais ou nas reuniões seccionais;  
e.6. Ata da Sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 
objeto da licitação; 
e.7. Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para 
a contratação e que executarão o objeto, com as respectivas atas de inscrição e 
a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da 
cooperativa, respeitado o disposto nos artigos. 4º, XI, 21, I e 42, §§ 2º a 6º da 
Lei nº 5.764, de 1971; 
e.8. Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI 
de cada um dos cooperados relacionados; 
e.9. Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço; 
e.10. Comprovante de registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou 
na entidade estadual, se houver, conforme art. 107 da Lei nº 5.764/1971; 



 
 

13 
 

e.11. Documento comprobatório de integração das respectivas quotas-partes 
pelos cooperados que executarão o objeto; 
e.12. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o 
art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de 
que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
f) os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação da respectiva; 
 
8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
b) prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa ou 
positiva com efeito de negativa ou Certidão Conjunta de Tributos Federais e de 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e 
à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme o art. 1º, I, do 
Decreto nº 6.106/07); 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 
e) prova de regularidade com a Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de 
Débitos ou positiva com efeito de negativa); 
f) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, a teor da Lei n.º 
12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei n.º 8.666/1993, expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho por meio do endereço eletrônico 
www.tst.jus.br/certidao; 
h) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer trabalho, ressalvada 
a condição de aprendiz, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 8.666/1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e; 
i) prova de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992, por meio de consulta 
ao site www.cnj.jus.br (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário - Tribunal de Contas 
da União). 
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8.1.3. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa, conforme previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar 
nº 123/2006. 
 
8.1.4. A não regularização fiscal, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará a inabilitação do Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo 
facultado ao CRP16/ES, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou 
empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 
 
8.1.5. Habilitação Econômico-financeira: 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo órgão competente da sede do licitante, emitida nos 
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 
 

8.2. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor 
Juramentado. 
 
8.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
deverão ser apresentados consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 
 
8.4. A licitante que apresentar documentação em desacordo com este Edital, sem 
prejuízo das demais sanções nele previstas, será inabilitada. 
 
8.5. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão 
estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e respectivo 
endereço. 
 



 
 

15 
 

8.6. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se a 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. 
 
8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade 
da mesma. 
 
8.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

9.1. A proposta comercial vencedora deverá ser encaminhada conforme modelo 
constante do respectivo Anexo deste Edital, podendo haver variações desde que não 
prejudiquem o conteúdo e o entendimento da proposta. 
 
9.2. Dentro dos prazos estabelecidos pelo pregoeiro poderão ser remetidos, por 
iniciativa da Licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou 
retificadores afetos à sua proposta ou documentação de habilitação. 
 
9.3. Transcorrido o prazo sem que tenha sido eventualmente prorrogado, não será 
considerado, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da proposta, 
documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou 
retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido tempestivamente, sendo 
realizado, pelo Pregoeiro, se for o caso, o registro da desclassificação ou inabilitação, e 
a convocação da próxima Licitante. 
 
9.4. A Licitante é a única responsável pela integridade e pelo conteúdo da 
documentação encaminhada. 
 
9.5. A proposta comercial e os demais documentos, certidões e/ou declarações e/ou 
atestados exigidos para habilitação da licitante, deverão ser apresentados em original, 
ou cópia autenticada por tabelião ou servidor do órgão licitador. 
 
9.6. A proposta comercial a ser enviada nos termos previstos neste item e conforme 
anexo deste edital, deverá conter a identificação do proponente e as seguintes 
informações: 
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a) Razão Social; 
b) CNPJ; 
c) Endereço completo, inclusive com o CEP; 
d) Números de telefone, fax, e-mail e homepage (se existentes); 
e) Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e móvel, e-mail); 
f) Dados bancários para pagamento (banco, agência, operação e conta); 
g) Dados do Responsável Legal que assinaria o contrato (nome, RG e CPF); 
h) Identificação do objeto; 
i) Preços unitários, total e global; 
j) Prazo de entrega do objeto, conforme limite máximo estabelecido no Termo 
de Referência; 
k) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados 
da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 6º da Lei nº 
10.520/02, sem prejuízo do efeito suspensivo previsto no art. 109, §2º, da 
referida Lei nº 8.666/1993; 
9.6.1. A razão social e o número do CNPJ deverão ser os mesmos constantes da 
documentação de cadastro e do documento fiscal a ser emitido. 
9.6.2. A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas 
sequencialmente numeradas e rubricadas, contendo o timbre ou carimbo CNPJ 
do licitante, impressa em meio mecânico ou eletrônico, obrigatoriamente sem 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sendo a última folha datada e assinada por 
responsável legal da empresa, observados os demais dados exigidos neste 
Edital. 
 

9.7. A proposta comercial apresentada com valor global composto por mais de duas 
casas decimais, terá o valor desconsiderado no que exceder esse limite. 
 
9.8. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço para o objeto 
licitado, assim considerado o menor valor global, respeitados os preços unitários e 
totais máximos constantes do Termo de Referência, e cumprir todos os requisitos de 
habilitação. 
 
9.9. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata. 
 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para 
homologar o certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura 
do respectivo contrato. 
 
10.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
10.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará os itens do objeto do certame à licitante 
vencedora, homologará o procedimento e determinará a convocação do beneficiário 
para a assinatura do respectivo contrato. 
 
10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.6. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir o recurso impetrado contra sua 
decisão e, caso não a reconsidere, fazê-lo subir no prazo de 5(cinco) dias, devidamente 
informado, à Autoridade Superior, a quem caberá a decisão final, também no prazo de 
5(cinco) dias.  
 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados.  
 
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 

12. DO CONTRATO E DAS GARANTIAS 
 

12.1. As obrigações desta licitação a serem firmadas entre o CRP16/ES e a Licitante 
Contratada/Vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as 
condições estabelecidas neste Edital, na Minuta do Contrato anexa, ANEXO V, e na 
legislação vigente. 
 
12.2. O CRP16/ES convocará formalmente o Adjudicatário, em até 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo do Contrato. 
 
12.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, via 
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Correios com Aviso de Recebimento ao endereço do Proponente Adjudicatário, em 
atenção à pessoa de contato, ambos informados na respectiva proposta comercial ou, 
ainda, por meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 3 (três) dias, a contar 
da data de seu recebimento. 
 
12.4. O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do Proponente Adjudicatário e aceita pela 
Contratante. 
 
12.5. O contrato e eventuais documentos, que devam seguir em anexo, deverão ser 
devolvidos pelo Proponente Adjudicatário, devidamente assinados, no prazo máximo 
estabelecido de 3 (três) dias contados da data do Aviso de Recebimento (A.R.). 
 
12.6. Se o Proponente Adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 
 
12.7. Além do procedimento previsto no subitem anterior, o não atendimento da 
convocação no prazo estabelecido, sujeitará o Proponente Adjudicatário à multa 
prevista para inadimplência total, constante do Termo de Referência. 
 
12.8. O Proponente Adjudicatário deverá, até a data da assinatura do contrato, 
providenciar a garantia em dinheiro ou em títulos da dívida pública, ou seguro-
garantia, ou fiança bancária, estipulada em 5% (cinco por cento) do valor total do 
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 
conforme disposto no art. 56, da Lei 8.666/1993, desde que cumpridas as obrigações 
contratuais. 
 
12.9. O prazo para apresentação da garantia previsto no tópico anterior poderá ser 
prorrogado por igual período a critério do Contratante, desde que o Proponente 
Adjudicatário tenha apresentado pedido, devidamente justificado e motivado. 
 

12.9.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 
total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
12.9.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o Contratante a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 
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irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78, da Lei 
8.666/1993. 
 

12.10. O prazo de validade da garantia contratual, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da 
vigência contratual. 
 
12.11. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, a teor do 
disposto nos artigos 65 e 66 da IN SLTI/MPOG nº 05/2018, o pagamento de: 
 

12.11.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do 
inadimplemento das demais obrigações nele previstas; 
12.11.2. prejuízos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 
12.11.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante ao 
Contratado; 
12.11.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não honradas pela Contratada. 
 

12.12. Se o proponente vencedor optar pela modalidade de caução em títulos da 
dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda, a teor do estabelecido no art. 56, § 1º, I, da Lei 8.666/1993. 
 
12.13. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada, obrigatoriamente, em favor da 
Contratante, em conta específica no Banco do Brasil, com correção monetária. 
 
12.14. Na hipótese de adoção da modalidade seguro-garantia ou fiança bancária, o 
Contratado deverá apresentar ao Contratante a minuta dos respectivos termos para 
aprovação prévia, devendo estar contemplados todos os eventos indicados no item 
12.12, mencionados nos artigos 65 e 66 da IN SLTI/MPOG nº 05/2018. 
 
12.15. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação. 
 
12.16. A devolução da garantia contratual ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis da data 
do término da vigência contratual da garantia (três meses após o término do 
contrato), se não houver qualquer pendência da CONTRATADA no fornecimento do 
objeto desta licitação. 
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13. DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

13.1. As obrigações desta licitação, firmadas entre o Contratante e a Contratada, 
decorrem da homologação desta licitação, observando-se as condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, inclusive no Termo de Referência, Minuta de Contrato e na 
legislação vigente. 
 

14. DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO 
 

14.1. O objeto dessa licitação deverá ser executado pela Contratada, ocasião em que o 
respectivo documento fiscal deverá ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais 
especificações constantes do Termo de Referência e respectivo contrato. 
 
14.2. Sobre os pagamentos efetuados serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição 
para o PIS/PASEP, na forma das alíquotas legalmente previstas na Instrução Normativa 
SRF n° 1234/2012 e suas alterações e na Lei 9430/96. 
 
14.3. Não haverá a retenção prevista no item anterior, caso o CONTRATADO seja 
optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), 
instituído pela Lei nº 9.317/96, ou se encontre em uma das situações previstas nos 
artigos  4° e 5° da Instrução Normativa SRF n° 1234/2012 e suas alterações. 
 
14.4. O recebimento do objeto observará o procedimento previsto na minuta 
contratual, anexa a este Edital. 
 

15. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

15.1. A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, 
acréscimos ou supressões determinadas pela Contratante até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), na forma do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 

16. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
 

16.1. Mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer 
reajuste após o interregno de um ano da assinatura do contrato ou de termo aditivo 
de prorrogação, aplicando-se o índice estipulado por Acordo ou Convenção coletiva de 
trabalho para o período, a incidir sobre as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
 

17. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
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17.1. Para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, o Contratante 
designará um servidor como fiscal, cuja atuação se dará no interesse exclusivo da 
Administração, conforme Termo de Referência e minuta do contrato em anexo a este 
Edital. 
 

17.2. O acompanhamento e fiscalização de que trata este item serão exercidos no 
interesse exclusivo do Contratante e não excluem, em hipótese alguma, as 
responsabilidades da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros. 
 

18. DA MORA 
 

18.1. O atraso na execução do objeto, sem justificativa por escrito, aceita pelo 
Contratante, constitui o Contratado em mora, sujeitando-o à multa prevista no Termo 
de Referência. 
 
18.2. Ocorrendo hipótese de multa de mora, o valor correspondente será retido 
cautelarmente pelo Contratante por ocasião do pagamento do objeto fornecido e, 
conforme o caso, oportunamente devolvido ao Contratado ou recolhido 
definitivamente. 
 
18.3. A aplicação de multa de mora será registrada no histórico da fornecedora. 
 
18.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pelo Contratante, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo 
pagamento do Documento Fiscal, serão calculados por meio da aplicação da fórmula 
constante da minuta contratual anexa a este Edital. 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

19.1. Haverá infração administrativa, a teor da Lei 10.520/2002, nos casos de, entre 
outros: 

 
19.1.1. Não assinatura do Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
19.1.2. Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
19.1.3. Apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
19.1.4. Retardamento da execução do certame; 
19.1.5. Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a 
adjudicação; 
19.1.6. Comportamento inidôneo; 
19.1.7. Cometimento de fraude fiscal. 
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19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/Cooperativa 
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 
 
19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções administrativas: 
 

19.3.1. Advertência; 
19.3.2. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos. 
19.3.3. 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 resultantes e decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
19.3.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

 
19.4. Fica facultada a defesa prévia da empresa adjudicatária, em qualquer caso de 
aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do 
ato. 
 
19.5. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de 
caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da empresa adjudicatária 
devidamente comprovada perante o comprador. 
 
19.6. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no 
Termo de Contrato, parte integrante deste Edital. 
 
19.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
 
19.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, 
subsidiariamente, na Lei 9.784/99. 
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19.9. Na aplicação das sanções previstas neste Edital, o Contratante considerará, 
motivadamente, as razões e documentos apresentados, a gravidade da conduta do 
infrator, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse 
público decorrente, o caráter educativo da pena, bem como os antecedentes da 
licitante ou contratada, conforme o caso, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as 
suas justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.10. O Contratante, para garantir o fiel pagamento das multas, se reserva o direito 
de reter o valor contra o crédito gerado pelo Contratado, independentemente de 
notificação extrajudicial. 
 
19.11. Na hipótese da Licitante Contratada não possuir valor a receber do CRP16/ES, 
ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para 
efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, 
seus dados serão encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito 
na dívida ativa do CRP16/ES, podendo ainda proceder à cobrança judicial. 
 
19.12. O CRP16/ES, cumulativamente, poderá: 
 

19.12.1. Reter o pagamento que se originaria na obrigação não cumprida; 
19.12.2. Reter todo e qualquer pagamento até o efetivo adimplemento da 
multa, ou, abater diretamente do pagamento a ser efetuado à Licitante 
Contratada. 
 

19.13. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serão, 
obrigatoriamente, registradas no cadastro do Contratado no SICAF. 
 
19.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência e respectivo Contrato. 
 

20. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS  
 

20.1. A impugnação a este Edital poderá ser interposta por qualquer pessoa, física ou 
jurídica, em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão. 

 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por escrito, mediante petição dirigida ou 
protocolada no Setor de Licitações e Contratos, das 08h30min às 11h30min e das 
13h00min às 17h30min no endereço indicado no preâmbulo, ou por forma eletrônica, 
para o endereço eletrônico licitacao@crp16.org.br. Serão consideradas a data e hora 
de recebimento aqueles indicados no sistema de protocolo, no e-mail, conforme o 
caso, todos do Contratante. 
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20.3. A petição será dirigida à autoridade subscritora deste edital, que decidirá no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
20.4. Acolhida a impugnação deste Edital, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
20.5. Informações complementares ou esclarecimentos de dúvidas relativas a esta 
licitação, inclusive técnicas, deverão ser solicitadas ao Pregoeiro, das 08h30min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min no endereço indicado no preâmbulo, no 
telefone (27) 3324-2806 ou por intermédio do e-mail licitacao@crp16.org.br, com 
antecedência de no mínimo 3 (três) dias úteis anteriores à data marcada para a 
abertura da sessão pública. 
 
20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame.  
 
20.7. Não será conhecida a impugnação ou pedido de esclarecimento se vencido o 
respectivo prazo. 
 
20.8. As informações complementares, esclarecimentos de dúvidas ou impugnações 
relativas a esta licitação, bem como as respectivas decisões e/ou respostas e todas as 
demais informações relativas à licitação, constarão dos autos e estarão à disposição de 
todos os interessados no Setor de Licitações e Contratos do CRP16/ES. 
 
20.9. As comunicações, solicitações, notificações ou intimações do Contratante 
decorrentes desta licitação, serão feitas, conforme o caso, pessoalmente, publicadas 
no Diário Oficial da União ou no site do CRP16/ES, ou ainda, encaminhadas via e-mail, 
para o número ou endereço eletrônico indicado pelo licitante na documentação ou 
proposta apresentada. Considerar-se-á recebida pelo destinatário, para todos os 
efeitos legais, a data da publicação ou no primeiro dia útil seguinte ao do envio da 
mensagem eletrônica. 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
21.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração Pública não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
Ainda, os licitantes também serão únicos responsáveis pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
no CRP16/ES. 
 
21.6. Este Edital estará à disposição, na íntegra, para os interessados, no endereço 
eletrônicos www.crp16.org.br, bem como fisicamente, nos locais indicados no 
preâmbulo, no dia 13 de setembro de 2018 às 14:00 no mesmo endereço e período no 
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
21.7. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
21.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no 
sistema eletrônico. 
 
21.9. O CRP16/ES reserva-se ao direito de optar pela adjudicação à empresa colocada 
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar os 
documentos exigidos ou não atender às qualificações do presente edital, sujeitando-se 
a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.  
 
21.10. Ao CRP16/ES é reservado o direito de revogar a presente licitação por razões 
de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anular, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, sem que à Licitante tenha direito 
a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 18, do Decreto nº. 
3.555/2000. 
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21.11. Até a data da convocação para assinatura do contrato, poderá a licitante 
vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, se o CRP16/ES tiver conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 
licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica, 
administrativa, garantidos a ampla defesa e o contraditório. 
 
21.12. É facultado ao pregoeiro e/ou a autoridade competente: 
 

21.12.1. Promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, em qualquer fase do Pregão, sendo vedada a inclusão 
posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta; 
21.12.2. Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas 
e/ou julgar necessário para a eficiente elucidação de eventuais 
questionamentos; 
21.12.3. Dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que 
bem indiquem a intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os 
atos licitatórios; 
21.12.4. Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, 
para fins de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam 
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete 
violação aos princípios da licitação; 
21.12.5. Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessários ao entendimento de suas propostas; 
21.12.6. Desclassificar as propostas que não atenderem às exigências contidas 
neste Edital. 
 

21.13. A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a proponente: 
 

21.13.1. Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus 
anexos, que os comparou entre si e obteve do CRP16/ES as informações 
necessárias, antes de apresentá-la; 
21.13.2. Conhece todas as especificações e condições para o fornecimento do 
objeto; 
21.13.3.Considerou que os elementos desta licitação permitiram a elaboração 
de uma proposta totalmente satisfatória. 
 

21.14. Ao CRP16/ES é reservado o direito de revogar esta licitação, total ou 
parcialmente, visando o interesse maior da Administração. 
 
21.15. Reserva-se ainda, ao CRP16/ES, o direito de paralisar ou suspender a qualquer 
tempo o fornecimento contratado, desde que haja conveniência para a Administração, 
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devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a Licitante Contratada 
terá direito a receber pelos serviços efetivamente executados até a paralisação. 
 
21.16. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõe o processo, prevalecerão as deste Edital. 
 
21.17. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas no foro da Justiça Federal de Vitória 
- Seção Judiciária do Espírito Santo, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
21.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

21.18.1. Anexo I – Termo de Referência; 
21.18.2. Anexo II – Declaração de Requisitos para Habilitação. 
21.18.3. Anexo III – Declaração de ME; 
21.18.4. Anexo IV – Modelo de Proposta; 
21.18.5. Anexo V – Minuta do Contrato. 
 
 

Vitória/ES,           de                         de 2018. 
 
 

______________________________ 
Renata de Aguiar Pitanga Miguel 

 Pregoeira Oficial  
 
 
Equipe de Apoio: 
 
 
_______________________________________ 
Juliana Brunoro de Freitas 
Conselheira 
 
 
_______________________________________ 
Elainne Maretto 
Coordenadora Administrativa e Financeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

(Processo Administrativo n.°021/2018-PE) 
 
 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, devendo 
o serviço ser prestado por 1 (um) funcionário, com jornada de trabalho de 30h 
semanais, para atender às necessidades do Conselho Regional de Psicologia da 16ª 
Região. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

O serviço justifica-se pela necessidade contínua de limpeza do ambiente de trabalho e 
conservação dos bens públicos existentes na sede do Conselho Regional de Psicologia 
da 16ª Região. 

Será feita a licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo em vista não haver 
funcionário habilitado e com certificado digital para operacionalizar o sistema de 
Pregão Eletrônico do portal Comprasnet. 

 

3. DO ENQUADRAMENTO 

A contratação pretendida fundamenta-se nas leis 10520/2002 e 8666/1993, nos 
Decretos 2.271/1997 e 3.555/2000 e na Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

A contratada prestará serviços de limpeza, manutenção e conservação dos bens 
móveis e imóveis da sede do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, por mão-
de-obra exclusiva, cabendo ao funcionário: 

I) Realizar atividades para zelar e manter a limpeza; 
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II) Realizar limpeza em geral seguindo procedimentos de segurança e higiene; 

III) Repor materiais descartáveis e de higiene pessoal para uso coletivo; 

IV) Recolher vasilhames em locais de reuniões, conforme necessidade zelando pela 
organização e limpeza; 

V) Zelar pela higiene do espaço físico, através da limpeza de móveis e utensílios de uso 
coletivo; 

VI) Solicitar a compra do material necessário para limpeza da copa, banheiros e demais 
setores; 

VII) Prestar serviços de apoio aos demais setores, quando solicitado;  

VIII) Realizar outras atribuições correlatas pertinentes à sua área de atuação. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contratante, durante a vigência do contrato, se comprometerá em: 

I) proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das 
obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada 
às dependências da Contratante relacionadas à execução deste do contrato; 

II)  promover os pagamentos dentro do prazo estipulado neste contrato; 

III) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações contratuais. 

IV) fornecer os produtos e equipamentos de limpeza necessários a limpeza predial. 
Suas marcas, suas especificações, sua forma de utilização e a periodicidade de uso 
sempre buscarão atender aos padrões de qualidade necessária a perfeita execução dos 
serviços propostos. 

V) fornecer os produtos descartáveis necessários ao desempenho das atividades 
contratadas: os produtos descartáveis serão de inteira responsabilidade do 
CONTRATANTE, compreendidos em: papel higiênico e toalha, copos de água e café, 
sabonete em liquido, pó ou pedra, sacos de lixo e, assim, todos os demais 
considerados. Suas marcas, suas especificações, sua forma de utilização e a 
periodicidade de uso também o são, sempre buscando atender aos padrões de 
qualidade por ele o CONTRATANTE desejado.    
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Os serviços deverão ser executados exclusivamente na sede da CONTRATANTE 
devendo obedecer às normas, padrões e procedimentos compatíveis com as 
necessidades e peculiaridades de cada área. Além das obrigações e responsabilidades 
implícitas à natureza do contrato ora firmado a CONTRATADA assume cumprir as 
seguintes obrigações: 

I) Prestar os serviços objeto do contrato celebrado com a CONTRATANTE através de 
pessoa habilitada para o desempenho das respectivas tarefas, fornecendo treinamento 
e material necessário ao desempenho das funções. 

II) Fornecer todo o material de uso pessoal de seus empregados e necessários à 
execução dos serviços, inclusive uniformes e crachás de identificação, zelando por seu 
efetivo uso e boa apresentação durante a prestação dos serviços; 

III) Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de Segurança e 
Higiene do Trabalho, assim como todos os Regulamentos e Ordens de Serviço editados 
pela CONTRATANTE; 

IV) Obrigar seus empregados ao uso dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 
exigidos para as tarefas objeto deste instrumento, devidamente aprovados pelo 
Ministério do Trabalho; 

V) Utilizar, para a execução dos serviços, pessoal com experiência comprovada e aceito 
pela CONTRATANTE, obrigando-se a substituir os empregados que devam se afastar do 
desempenho das tarefas objeto do contrato por motivo de se portar de maneira não 
recomendável para o cargo que desempenha; 

VI) Manter em funcionamento constante sistema de comunicação próprio entre a sede 
e os postos contratados. 

VII) Responder por todo e qualquer dano que causar a CONTRATANTE, ou a terceiros 
ainda que proveniente de ato culposo praticado por seus prepostos, empregado ou 
mandatários, assumindo os ônus de responsabilidade civil e criminal, inclusive lucro 
cessante. 

VIII) Manter sob vinculo contratual todos os empregados prestadores de serviços 
ajustados, de acordo com os preceitos legais e trabalhistas pertinentes. 

IX) Manter a CONTRATANTE isenta de quaisquer responsabilidade legais, decorrentes 
de relações trabalhistas entre a CONTRATADA e os empregados  contratados para 
prestação dos serviços. 
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X) Assumir, isoladamente, o passivo de eventuais reclamações trabalhista e/ou ações 
judiciais relativas aos empregados contratados, declarando em juízo responsabilidade 
única por eventuais pleiteadas. 

XI) Providenciar por sua conta e responsabilidade, junto aos órgãos competentes, as 
licenças e alvarás necessários ao desempenho de suas atividades. 

XII) Cumprir enquanto estiver executando os serviços ora contratados, toda a norma 
legal e vigente, e/ou qualquer outra norma previamente informada pela 
CONTRATANTE. 

XIII) Manter sob sua guarda e apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, 
toda documentação relativa aos empregados contratados e selecionados para 
prestação dos serviços relacionados na cláusula primeira.  

XIV) Manter sob sua guarda todos os equipamentos que lhe sejam cedidos pela 
CONTRATANTE para execução dos trabalhos, responsabilizando-se por preservá-los 
adequadamente para devolvê-los em perfeito estado de uso e conservação, ressalvado 
o desgaste natural.   

XV) Em caso de falta do prestador de serviços fica a Contratada obrigada a fazer a 
reposição em no máximo 2 horas após comunicação da Contratante sobre a ausência 
do prestador de serviços. 

 

7. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitado. 

7.2 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. 

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1 Nos valores que são apresentados já deverão estar inclusos todos os custos com 
salários, encargos sociais, encargos fiscais, cesta básica, vale transporte, seguro de 
vida, exames admissionais, supervisão, administração, lucro e impostos. A saber, em 
nota fiscal e boletos a serem emitidos para pagamento dos serviços mensais ao 
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região reterá o ISS.  
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8.2 O pagamento à CONTRATADA será efetuado até o quinto dia útil do mês 
subsequente a efetiva prestação dos serviços discriminados no item 4, mediante 
emissão da nota fiscal eletrônica entregue ao Setor de Licitações e Contratos do CRP-
16ª Região ES. 

8.3 Deverão ser retidos na fonte os o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ), a 
Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), a Contribuição para o financiamento 
da seguridade social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, na forma das 
alíquotas legalmente previstas na Instrução Normativa SRF n° 1234/2012 e Lei 
9430/96. 

8.4 Não haverá a retenção prevista no item anterior, caso a contratada seja optante do 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), instituído 
pela Lei 9317/96 ou se encontre em uma das situações previstas no artigo 3° da IN SRF 
n° 1234/2012 e suas alterações. 

 

9.  DAS GARANTIAS 

9.1 Ocorrendo qualquer ação trabalhista em que a CONTRATANTE venha a ser 
chamada subsidiariamente no polo passivo junto a CONTRATADA, se convenciona que 
o pagamento pela CONTRATANTE a CONTRATADA da remuneração a ser ajustada 
passará a ser reduzido em 10% (dez por cento) até a solução definitiva da lide, 
aumentando 1% por cada nova ação proposta em face das duas empresas. 

9.2 A diferença do percentual devido para aquele fixado pela condição anterior será 
alocada pela CONTRATANTE em uma conta remunerada e serão devolvidos a 
CONTRATADA, após o transito em julgado da ação, ressalvando-se que ocorrendo 
qualquer obrigação de pagar pela CONTRATANTE esta poderá utilizar-se do valor então 
depositado para quitar a divida e o valor remanescente devolvido a CONTRATADA após 
o transito em julgado de todas as ações ajuizadas. 

9.3 O valor a ser devolvido não terá nenhum acréscimo, de qualquer natureza, a ser 
integralizado ao existente na conta remunerada, cabendo a CONTRATADA apenas os 
acessórios lançados pelo banco a titulo de correção monetária, exclusivamente. 

9.4 A contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor global do contrato em uma das modalidades definidas no §1° do art. 56 da 
lei 8666/93. Caso seja utilizada ao longo da execução do contrato, a contratada 
deverá reapresenta-la em até 48 horas, nos exatos termos inicialmente pactuados. O 
prazo desta garantia deverá viger por mais 3 meses após o término da vigência do 
contrato o qual assegura. 
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10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 
Administração designado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.  

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, 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 em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3 O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

10.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser 
prontamente atendidos pelo contratado, sem ônus ao CRP16/ES. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002, a Contratada que: 

I) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

II) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

III) Fraudar na execução do contrato; 

IV) Comportar-se de modo inidôneo; 

V) Cometer fraude fiscal; 

VI) Não mantiver a proposta. 

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
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I) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

II) Multa moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

III) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 

IV) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

V) 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; 

VI) Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

VII) 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; 

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas e os profissionais que: 

I) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

III) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4 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. 

11.5  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. 

11.6  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1 O Contrato a ser firmado terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da sua assinatura. 

12.2 Esse prazo poderá ser prorrogado, no interesse da Administração Pública, por 
prazos sucessivos não superiores a 12 meses, respeitado o limite máximo de 60 meses 
previsto no art. 57, II da Lei 8.666/93. 

 

13. DO REAJUSTE 

13.1 Os reajustes poderão ocorrer a cada prorrogação, desde que obedecidas as 
normas previstas na Instrução Normativa n° 5 de 2017 do Ministério do Planejamento.  

13.2 Os reajustes serão efetuados com base em percentuais definidos em Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivos de Trabalho ou em decorrência de lei, incidentes no 
respectivo período. 

13.3 Para o cálculo do reajuste será aplicado o índice do reajuste sobre o valor bruto 
do serviço. 

  

14. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa vencedora do certame deverá executar o objeto desta licitação em até 10 
(dez) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de fornecimento, de acordo 
com o cronograma da Administração. 

 

15. DA VALIDADE DA PROPOSTA  

A proposta apresentada pelo licitante deverá ter validade de no mínimo 90 (noventa) 
dias, contados da data limite para entrega das propostas, conforme art. 6° da lei 
10520/02, sem prejuízo do efeito suspensivo previsto no art. 109, §2° da lei 8666/93. 

 

16. DO VALOR ESTIMADO  

O custo estimado total anual da presente contratação é de R$ 34.190,00 (trinta e 
quatro mil cento e noventa reais). O custo estimado foi apurado a partir de mapa de 
preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos 
recebidos de empresas especializadas via e-mail e em pesquisas de mercado. 
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17. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E RESPECTIVAS RUBRICAS 

Para pagamento do serviço a ser contratado, estão programados em dotação 
orçamentária própria do CRP16/ES, para o exercício de 2018 e 2019 na seguinte 
rubrica orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.008. 

 

Vitória,       de                   de 2018. 
 
 

______________________________ 
Renata de Aguiar P. Miguel 

Assistente de Compra/ Setor de Licitações e Contratos 
CRP16-ES 

 
 
 

_________________________________________ 
Elainne Maretto 

Coordenadora Administrativa e Financeira 
 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 
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A N E X O II 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
Ao 
Conselho Regional de Psicologia da Décima Sexta Região – CRP16/ES 
Rua Desembargador Ferreira Coelho, 330, sl. 806, Praia do Suá. 
Vitória - ES. 
 
 
 
 
    A empresa ................................................................................., 
localizada na ..........................................................., CNPJ nº ...................................., por 
seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar o 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada a 
falta de veracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, 
poderá sofrer as sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 
 
 
 
 

Vitória, ..... de ...................... de 2018. 
 
 
 

 
_________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA, 
NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA 
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A N E X O III 

 
 

MODELO DE  
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA 
 
 
 
 
 
 

   DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas neste ato convocatório, que a empresa ...........................(denominação da 
pessoa jurídica)....................., CNPJ nº .......................................... é microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos do enquadramento previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer 
na íntegra, estando apta, portando, a exercer o direito de participação no presente 
processo licitatório exclusivo para ME e EPP, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 
realizado pelo Conselho Regional de Psicologia da Décima Sexta Região. 

 
 
 
 
Representante: .................................................. 

RG nº: ...................................... 
 
 
 
 
 
 

Vitória,, .... de .......................... de 2018. 
 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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A N E X O IV 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
Ao 
Conselho Regional de Psicologia da Décima Sexta Região 
Rua Desembargador Ferreira Coelho, 330, sl. 806, Praia do Suá. 
Vitória - ES. 
 
PREGÃO Nº 001/2018 
 
 
I - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS 
 
Nome da empresa: ............................................................................................................ 
Endereço: .......................................................................................................................... 
CNPJ: ...........................................    Insc. Est.: …….………........................................... 
 
Nome do responsável que assina a proposta: .................................................................. 
RG nº..............................................  CPF nº ................................................................... 
Cargo: ............................................................................................................................... 
Telefone para contato: ...................................................................................................... 
E-mail: ............................................................................................................................... 
 
Nome do responsável com poderes para firmar contrato com o Conselho Regional de 
Psicologia da Décima Sexta Região - (representante legal ou procurador):  
Nome: .................................................................................................... 
Representante / Procurador: ...........................................................................................  
RG nº..............................................  CPF nº ............................................. 
Cargo: ............................................................................................................................... 
Telefone para contato: ...................................................................................................... 
E-mail: ............................................................................................................................... 
_______________________________________________________________________
_____ 
 
Prezados Senhores: 

 
Após analisarmos minuciosamente toda a documentação constante deste 

pregão, e tomarmos conhecimento das suas condições, propomos fornecer, sob nossa 
integral responsabilidade, o serviço a seguir descrito, nas condições, local e prazos 
constantes do Edital e seus anexos deste Pregão, a saber:  
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I -  OBJETO 
 
  Seleção da proposta de menor preço, visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação de bens 
móveis e imóveis, devendo o serviço ser prestado por 1 (um) funcionário, com jornada 
de trabalho de 30h semanais, conforme descrito no Termo de Referência - ANEXO I 
deste edital. 
 
 
II -  CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 
 
  2.1 - Declaramos estar cientes e nos comprometemos a fornecer o serviço 
conforme as seguintes condições de fornecimento: 
 
   
III – VALOR 
 
  3.1 - Nos preços estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas e indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a 
legislação vigente. 
 
   
IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
  Estamos cientes de que os pagamentos se processarão por ordem bancária, até 
o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço. 
 
V -  DADOS BANCÁRIOS 
 
  5.1 - A proponente possui conta corrente nº ....................., na agência nº 
............., do Banco do Brasil S/A. (se a empresa já possuir conta aberta no Banco do 
Brasil S/A.). 
 

OU 
 

  5.1 - A proponente, em se consagrando vencedora do certame, se 
compromete a abrir conta corrente em uma das agências do Banco do Brasil S/A., logo 
após a publicação da homologação e adjudicação, informando imediatamente os 
dados ao pregoeiro e equipe de apoio (se a empresa ainda não possuir conta corrente 
aberta no Banco do Brasil S/A), OU aceita receber mediante depósito de cheque em 
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conta corrente de outra instituição financeira (mencionar n°. de conta corrente e 
agência bancária). 
 
VI - REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 
  6.1 - Informamos que o Sr. ........................................., RG nº 
................................, CPF nº ............................, .................(cargo).................., é 
representante legal da empresa, nos termos da Cláusula ........ do Contrato Social, 
podendo firmar contrato com o Conselho Regional de Psicologia da Décima Sexta 
Região (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente). 
 

OU 
 

  6.1 - Informamos que o Sr. ......................................., RG nº 
..................................., CPF nº ........................, ...............(cargo)................., é 
procurador da empresa, tendo poderes para firmar contrato com o Conselho Regional 
de Psicologia da Décima Sexta Região (quando o representante legal da empresa for 
procurador, com poderes expressos no documento de Procuração). 
 
VII -  VALIDADE DA PROPOSTA 
 
  A presente proposta é válida pelo prazo de .... (.................) dias (mínimo de 60 
dias), a partir desta data. 
 
VlII - DECLARAÇÕES EXTRAS 
 

8.1 - Declaramos aceitar todas as condições do presente pregão, 
comprometendo-nos a cumprir fielmente suas especificações e disposições, bem como 
nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais sobre 
licitações e contratos no âmbito do Poder Público. 

8.2 - Declaramos, também, estar cientes de que toda empresa contratada por 
Órgão Público deverá ter condições para pronta apresentação de Certidão Negativa de 
Débito – CND, junto à Previdência Social, nos termos do artigo 195, parágrafo 3º, da 
Constituição Federal de 1988, que sua verificação e apresentação, com data recente e 
dentro de sua validade, faz-se exigível para fins de liberação de pagamento final. 

 
Vitória, ..... de ............................ de 2018. 

 
 

_________________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA 

NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

 
Contrato nº: 002/2018 
Processo Administrativo nº: 021/2018/Licitações e Contratos 
Pregão Presencial nº: 001/2018 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO (ES) E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO (ES) - CRP-16, autarquia 
federal, com sede à Rua Desembargador Ferreira Coelho, 330, Ed. Eldorado Center, 
sala 806, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052.210, inscrito no Ministério da Fazenda 
com o CNPJ Nº 06.964.242.0001-81, neste ato representado por seu Conselheiro 
Presidente, MARIA CAROLINA FONSECA BORBOSA ROSEIRO, brasileira, solteira, 
psicóloga, portadora da Cédula de Identidade nº 1816777 – SSP/ES, CPF nº 
097.968.047-60, doravante denominado CONTRATANTE e, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no MF sob o CNPJ nº ........................., Inscrição Municipal nº 
............................... com sede na Rua ......................................................, nº .................., 
Bairro ........................., ......................./......., Cep: .............................., neste ato 
representado por seu Representante Legal, Sr(a). ....................................., portador da 
Cédula de Identidade nº ............................. e CPF nº .........................., a seguir 
denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 001/2018 e em observância às disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei 
10.520/2002, no Decreto nº 2.271/1997 e demais legislações aplicáveis, resolvem 
celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2018, mediante 
as cláusulas e condições a seguir descritas. 
 
CLÁUSULA 1ª – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços continuados de limpeza e 

conservação de bens móveis e imóveis, na sede do Conselho Regional de 
Psicologia da 16ª Região, no endereço supracitado, devendo o serviço ser 
prestado por 1 (um) funcionário, com jornada de trabalho de 30h semanais, 
conforme especificações estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 
independentemente de transcrição. 
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1.2. Pela execução dos serviços objeto deste contrato o CONTRATADO fica obrigado a 

manter um único funcionário, com uma jornada de 06 (seis) horas diárias de 
trabalho no período de segunda a sexta-feira, de ........h as .........h. 

 
1.3. Os trabalhos extraordinários aos sábados, domingos e feriados, mediante 

convocação, serão compensados nos termos da legislação vigente. 
 

1.4. Serão atribuições do funcionário: 
  

I) Realizar limpeza em geral, seguindo procedimentos de segurança e 
higiene; 

II) Realizar atividades para manter a limpeza dos bens móveis e imóveis; 
III) Repor materiais descartáveis de higiene pessoal para uso coletivo; 
IV) Zelar pela organização dos bens móveis e imóveis; 
V) Solicitar a compra do material necessário para limpeza em geral; 
VI) Prestar serviço de apoio aos setores quando solicitado; 
VII) Manter a limpeza e organização adequadas dos banheiros e copa-cozinha, 

incluindo a higienização frequente dos eletrodomésticos como a geladeira. 
 

 
CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA 
 
2.1 – O prazo de vigência deste Contrato será de 12 meses e terá início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, podendo ser prorrogado 
até o limite permitido por lei, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos: 
 
a) os serviços tenham sido prestados regularmente; 
b) a Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
c) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração e, 
d) o Contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 
 
CLÁUSULA 3ª – PREÇO 
 
3.1 – Pelo fiel e integral cumprimento das obrigações contratuais referentes aos 
serviços efetivamente prestados, o CRP16/ES pagará ao CONTRATADO a quantia 
mensal de R$ XXX (XXX). 
 
3.2 – Nos preços acima referidos, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos do 
Contratado decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 



 
 

44 
 

lucro, administração, imprevistos, resultados, encargos fiscais, previdenciários, 
trabalhistas, sociais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, transportes, 
seguros, embalagens e quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
 
3.3 – O CONTRATADO não poderá pleitear qualquer adicional nos preços por falta ou 
omissões que porventura venham a ser verificadas em sua proposta. 
 
3.4 – Para fins de cumprimento de algumas cláusulas deste contrato, considera-se o 
valor total do contrato a parcela mensal multiplicada por 12. 
 
CLAUSULA 4ª – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 – Pelo pagamento devido em razão do fornecimento do objeto do contrato, as 
despesas estão programadas em dotação orçamentária própria do CRP16/ES, de 
acordo com orçamento anual, no elemento 6.2.2.1.1.01.04.04.008. 
 
CLÁUSULA 5ª - FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
5.1 – O valor pactuado será pago pelo CRP-ES até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente da prestação dos serviços contados. 
 
5.2 – A responsabilidade do CRP16/ES de cumprir os prazos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA para pagamento do preço contratual ficará condicionada à apresentação 
dos documentos de cobrança a serem emitidos pela Contratada. 
 
5.3 – O atraso pelo CONTRATADO na realização de qualquer serviço previsto no 
contrato assegura ao CRP16/ES o direito de reter qualquer pagamento devido à 
contratada até que esta realize o referido serviço sem prejuízo de aplicação das multas 
previstas na cláusula 11ª. 
 
5.4 – As faturas deverão ser encaminhadas para o setor financeiro do CRP16/ES, Rua 
Desembargador Ferreira Coelho, 330, Ed. Eldorado Center, sala 806, Praia do Suá, 
Vitoria-ES, CEP: 29.052-210. 
 
CLÁUSULA 6º – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
 
6.1 – 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 estabelecido em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva 
categoria para o período vigente, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 
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6.2 – Para o cálculo do reajuste será aplicado o referido índice de reajuste sobre o 
valor bruto mensal do serviço. 
 
6.3 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
6.4 – O CONTRATADO é obrigado 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. 
 
CLÁUSULA 7ª – FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 – A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato serão feitos 
pelos setores de Licitações e Contratos, Financeiro e Gerência do CONTRATANTE, que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados na forma do art. 67 da Lei 8666-93. 
 
7.2 – O CRP16-ES exercerá, através da fiscalização do Contrato, o acompanhamento 
dos serviços objeto deste contrato, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da 
fiscalização do Contrato não reduz nem exime o CONTRATADO de quaisquer de suas 
responsabilidades perante o CRP16/ES ou terceiros. 
 
7.3 – A fiscalização do contrato estará à disposição do CONTRATADO para fornecer 
informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados. 
 
7.4 – A fiscalização do contrato terá acesso a todos os locais onde os serviços se 
realizarem e terá plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente contrato, 
que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito do CRP16-ES tais 
como: 
 

7.4.1 – Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as 
condições estabelecidas neste contrato. 
 
7.4.2 – Sustar o pagamento da fatura do CONTRATADO, no caso de 
inobservância de exigências da fiscalização do contrato amparadas em 
disposições contidas neste contrato, até a regularização da situação. Tal 
procedimento será comunicado por escrito ao CONTRATADO, sem perda do 
direito de aplicação das demais sanções previstas nesse contrato. 
 
7.4.3 – O pagamento sustado será efetuado tão logo sejam atendidas pela 
CONTRATADA as exigências da fiscalização.  
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7.4.4 – Acompanhar a elaboração do planejamento dos serviços, sendo-lhe 
lícito opinar, propor modificações, aprovar ou rejeitar qualquer de suas etapas, 
considerando o superior interesse do CRP16/ES. 

 
7.5 – O CRP16-ES, através da Fiscalização do contrato, reserva-se o direito de exercer 
durante todo o período contratual uma rígida e constante fiscalização sobre os 
serviços, inclusive quanto ao pessoal do CONTRATADO no que se refere a seu 
comportamento, capacitação e apresentação. 
 
7.6 – O CONTRATADO declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, 
verificação e controle adotados pela Fiscalização. 
 
CLÁUSULA 8ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
  
8.1 – Fornecer ao CONTRATADO as informações e a documentação indispensáveis à 
realização dos serviços contratados. 
 
8.2 – Comunicar, por escrito e em tempo hábil, ao CONTRATADO, quaisquer instruções 
ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este contrato. 
 
8.3 – Credenciar, junto ao CONTRATADO, prepostos que atuarão como seus fiscais e 
interlocutores para os fins previstos neste contrato. 
 
8.4 – Fornecer os produtos e equipamentos de limpeza e os produtos descartáveis de 
higiene pessoal para uso coletivo necessários, cabendo ao CONTRATO especificar e 
determinar o modo e a frequência de uso destes produtos. 
 
CLÁUSULA 9ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
9.1. Os serviços deverão ser executados exclusivamente na sede do CONTRATANTE 
devendo obedecer às normas, padrões e procedimentos compatíveis com as 
necessidades e peculiaridade de cada área, cabendo ao CONTRATADO: 
 

9.1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguro de acidente, 
taxas, impostos contribuições, indenizações, vales-transporte, vales-refeição, e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelos órgãos públicos; 
 
9.1.2. ser responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus funcionários, prepostos ou 
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mandatários, quando da execução dos serviço, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATRANTE; 
 
9.1.3. assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes deste contrato; 
 
9.1.4. manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas nesta contratação; 
 
9.1.5. indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto ou empregado com a 
competência para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-
las ao CONTRATANTE; 
 
9.1.6. comunicar verbal e imediatamente, ao CONTRATANTE, todas as 
ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços, no menor espaço 
de tempo possível, reduzir a escrito comunicação verbal, acrescentando relato 
dos danos e circunstâncias julgadas necessárias ao esclarecimento dos fatos; 
 
9.1.7. Prestar os serviços objetos do presente contrato através de pessoal 
próprio habilitado para o desempenho das respectivas tarefas, fornecendo 
treinamento para o desempenho da função; 
 
9.1.8. Fornecer todo o material de uso pessoal de seus funcionários e 
necessários à execução dos serviços, incluindo EPIs, uniformes e crachás de 
identificação, zelando por seu uso efetivo; 
 
9.1.9. Respeitar e fazer seus funcionários respeitarem as normas de Segurança 
e Higiene do Trabalho, assim como todos os regulamentos e ordens de serviços 
editados pelo CONTRATANTE; 
 
9.1.10. Obrigar seus funcionários ao uso dos Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPIs) exigidos para as tarefas objeto deste contrato; 
 
9.1.11. Utilizar, para a execução dos serviços, pessoal com experiência 
comprovada e aceito pelo CONTRATANTE, obrigando-se a substituir os 
empregados que não apresentarem comportamento profissional adequado; 
 
9.1.12. Manter sob vínculo contratual todos os empregados prestadores de 
serviços ajustados, de acordo com os preceitos legais trabalhistas pertinentes. 
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9.1.13. Manter o CONTRATANTE isenta de quaisquer responsabilidades legais, 
decorrentes de relações trabalhistas e entre o CONTRATADO e seus 
empregados. 
 
9.1.14. Providenciar, por sua responsabilidade, junto aos órgãos competentes, 
as licenças e alvarás necessários ao desempenho de suas atividades; 
 
9.1.15. Manter sob sua guarda e apresentar, sempre que soplicitada, toda a 
documentação relativa aos empregados que prestam serviços para o 
CONTRATANTE. 
 
9.1.16. Zelar pelos materiais e equipamentos utilizados na execução dos 
serviços que estejam sob a posse dos funcionários contratados e devolve-los 
em perfeito estado de uso e conservação, quando requisitados. 
 
9.1.17. Em caso de falta do prestador dos serviços, fica o CONTRATADO 
obrigado a fazer a reposição em no máximo 2 horas após comunicação do 
CONTRATANTE sobre a ausência do prestador de serviços. 
 

 
9.2. Caberá ainda ao CONTRATADO: 
 

9.2.1. assumir as responsabilidades por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstas na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
 
9.2.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, 
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
dependência do CONTRATANTE; 
 

9.3. A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato e dará ensejo a aplicação das 
sanções administrativas previstas na cláusula 11ª, sem prejuízo de demais sanções civis 
e penais. 
 
9.4 – O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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9.5 – É vedado ao CONTRATADO: 
 

a) caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira; 
b) interromper a execução dos serviços, sob alegação de inadimplemento por 

parte do Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA 10ª - CESSÃO DO CONTRATO 
 
10.1 – O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente, o presente CONTRATO, sem a prévia anuência, por escrito, do CRP16/ES 
 
CLÁUSULA 11ª – SANÇÕES 
 
11.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato e pelo descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição ora expressa, fica o CONTRATADO sujeita às seguintes 
sanções administrativas, cumulativas ou não, sem prejuízo de outras sanções cabíveis: 
 

a) advertência; 
b) multa de 1% do valor bruto da fatura do mês a que se referir a infração, 

quando inexecução parcial ou descumprimento de clausula; 
c) multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do 

contrato, sem prejuízo das perdas e danos apurados e de outras sanções 
cabíveis, nos casos de inexecução total e rescisão por motivo imputável à 
CONTRATADA; 

d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
e) declaração de inidoneidade para licitar e 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
11.2 – Será considerada falta grava o não recolhimento do FGTS dos empregados e das 
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-
transporte e do auxílio-alimentação, podendo dar ensejo à rescisão do contrato, sem 
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para 
licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 
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11.3 – A cobrança do montante relativo à multa poderá ser compensada com os 
créditos que o CONTRATADO tenha a receber ou descontada da garantia contratual 
por ele oferecida. 
 
CLÁUSULA 12ª – RESCISÃO 
 
12.1 – A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 
12.2 – O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, nas hipóteses previstas nos 
arts. 78 e 79, da Lei 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80, da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste contrato e no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 
12.3 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
ao CONTRATADO o direito à prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA 13ª - ÔNUS FISCAIS E LEGAIS 
 
13.1 – O preço estabelecido no item 3.1 inclui todos os tributos e/ou encargos legais. 
 
13.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da percussão nos 
preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou menos, conforme o 
caso. 
 
13.3 – Será de responsabilidade do CONTRATADO o recolhimento de todos os tributos, 
encargos e contribuições de qualquer natureza, inclusive parafiscais, de competência 
da União, dos Estados e dos Municípios, que incidem sobre o objeto da presente 
contrato. 
 
13.4 – O CONTRATADO se responsabiliza pela devolução ao CRP16/ES das 
importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidos, ou recolhidos 
indevidamente, em decorrência da diminuição dos encargos tributários relativos ao 
objeto do presente contrato, proveniente de alteração da legislação pertinente. 
 
13.5 – No caso de já terem sido recolhidos tributos indevidos, o CONTRATADO deverá 
requerer sua devolução ao CRP16/ES até 10 (dez) dias após o seu efetivo 
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ressarcimento pela repartição competente, independentemente de já ter sido 
encerrado este contrato. 
 
13.4 – Na hipótese do CRP16/ES vir a ser autuado, notificado ou intimado, em virtude 
do não pagamento pelo CONTRATADO, à época própria de quaisquer encargos 
incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer 
pagamentos devidos ao CONTRATADO, até que esta satisfaça integralmente a 
exigência formulada. 
 
13.5 – As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem juros. 
 
13.6 – O CONTRATADO se obriga a repassar integralmente ao CRP16/ES, os benefícios 
fiscais aplicáveis ao presente contrato, inclusive os que forem concedidos por 
legislação superveniente, ficando o CRP16/ES autorizado a deduzir dos faturamentos 
os valores dos benefícios não repassados. 
 
13.7 – Na hipótese do não aproveitamento de qualquer benefício fiscal aplicável ao 
presente contrato, o CONTRATADO se obriga a arcar com ônus decorrente do não 
aproveitamento do incentivo, ficando desde logo acordado que o CRP16/ES pagará 
sempre o preço incentivado. 
 
CLÁUSULA 14ª – GARANTIA 
 
14.1 - A garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 
1993, terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término 
da vigência contratual e deverá ser renovada a cada prorrogação, observados ainda os 
seguintes requisitos:  
 

a) A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da 
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar 
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, devendo corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de 
pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da 
execução dos serviços contratados;  

b) A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento 
de:  
b.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
b.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato;  
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b.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
b.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela contratada, quando couber; 

c) A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados na alínea “b” do item 14.1 acima, observada a legislação que 
rege a matéria;  

d)  A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil em conta 
específica com correção monetária, em favor do contratante;  

e) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato 
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);  

f) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;  

g) O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
contratada;  

 
14.2 - A garantia será considerada extinta:  
 

a) com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 
contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no subitem 
14.1 acima, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido 
em caso de ocorrência de sinistro; 

 
14.3 - o contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria;  
 
14.4 - a garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse 
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas; 
 
14.5 - o contratado deverá complementar a garantia contratual anteriormente 
prestada, quando houver prorrogação do prazo de vigência do presente contrato, de 
modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor 
contratado. 
 
CLÁUSULA 15ª – CASOS OMISSOS 
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15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei 8.666/1993, na Lei 10.520/2002 e demais normas aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundos as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de 
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 – A CONTRATADA declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e das demais condições contratuais, não 
podendo em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para 
isentar-se de responsabilidade e do correto cumprimento deste contrato. 
 
16.2 – A tolerância ou o não exercício, pelo CRP16/ES, de quaisquer direitos a ele 
assegurados neste contrato ou na legislação em geral, não importará em novação ou 
renúncia a qualquer desses direitos, podendo o CRP16-ES exercitá-los a qualquer 
tempo. 
 
16.3 – Este contrato reger-se-á pela Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas disposições 
do Edital, pelos preceitos de direito público e supletivamente pelos princípios da teoria 
geral dos contratos e disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA 17ª – FORO 
 
17.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas no foro da Justiça Federal de Vitória 
- Seção Judiciária do Espírito Santo, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. Lido e achado conforme entre as partes e por estarem assim 
justos e contratados, lavrou-se este. Contrato em 3 (três) vias de igual teor, por todos 
assinados, atendidas as formalidades legais, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 

Vitória-ES, ____ de ___________________ de 2018. 
 
 

______________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 

________________________________________________ 
Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro 

Presidente do CRP16-ES 
                                                                                                 


