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   PREGÃO ELETRÔNICO CRN/1 Nº 02/2017  
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL DE 
NUTRICIONISTAS - 1ª REGIÃO, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria CRN/1 nº 001, 
de 27 de janeiro de 2017, sediado no SCN Quadra 01 Bloco E Ed. Central Park Sala 1611 – Asa Norte – 
Brasília/DF - CEP 70711-903, realizará  licitação,  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma  ELETRÔNICA,  
utilizando recursos de tecnologia da informação (internet), do tipo MENOR PREÇO, com adjudicação por 

item, para contratar empresa especializada para execução de serviços de marcenaria com 
fornecimento de material, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, 
referente ao processo administrativo nº 019/2017, com fulcro na Lei nº 10.520/02 e Lei Complementar nº 
123/06, Decretos  nº 2.271/97, nº 3.555/00, nº 5.450/05 e nº 6.204/07, e subsidiariamente, Leis nº 8.078/90, 
nº 8.666/93 e nº 9.784/99, com as devidas alterações e demais normas pertinentes e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 

 

 

I – EDITAL E ANEXOS  

1.1. O Edital estará disponível: 

a) gratuitamente no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br e na página do Conselho 
Regional de Nutricionistas – 1ª Região na Internet: http://www.crn1.org.br/transparencia 

b) para cópias, às expensas dos interessados, na Sede do CRN/1, em Brasília/DF. 

 

1.2. São partes integrantes deste Edital:  

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Planilha Orçamentária 

Anexo III - Modelo de Declaração de Regularidade – Resolução CNMP 01/2005 e 07/2007; 

Anexo IV - Modelo de declaração de conhecimento das condições dos locais onde serão executados 

os serviços 

Anexo V – Minuta de Contrato 
 

II – OBJETO  

2.1. Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Marcenaria com 
fornecimento de materiais, fabricação, montagem e instalação de mobiliário sob medida, inclusive 
ferragens e complementos, de acordo com as condições e especificações técnicas e 
detalhamentos contidas nos projetos e detalhamentos disponíveis no Termo de Referência – Anexo 
I deste Edital. 

 

SESSÃO PÚBLICA 

DATA: 27 de setembro de 2017 

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 10:00h (horário de Brasília)  

SISTEMA:  Comprasnet -  www.comprasnet.gov.br / comprasgovernamentais.gov.br 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


2 

 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 1ª REGIÃO 
DISTRITO FEDERAL - GOIÁS - MATO GROSSO - TOCANTINS 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL ESTIMADO 

1 
Fabricação e instalação de mobiliário sob medida conforme 
especificações contidas nos projetos e detalhamentos. 

R$ 30.718,22 

 

2.2. As empresas interessadas em participar da licitação poderão realizar prévia vistoria do local da 
prestação dos serviços, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive quanto às características 
físicas, condições e grau de dificuldades existentes, das quantidades e especificidades dos serviços, 
devidamente acompanhadas por servidor do Conselho Regional de Nutricionistas - 1ª Região. A vistoria 
deverá ser previamente agendada pelo telefone (61) 3328-3078, para realização no intervalo de 10 às 
17 horas, de segunda a sexta-feira. 

2.3. As empresas licitantes, optando ou não pela realização da vistoria, manifestar-se-ão formalmente 
por meio de modelo constante do Anexo III do Edital, declarando o pleno conhecimento das condições 

dos equipamentos e locais onde serão executados os serviços (Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário), 
ficando ciente de que não serão aceitas reclamações posteriores de detalhes técnicos e operacionais, 

não sendo admitido a qualquer licitante pleitear acréscimos de custos ou prazo sob a alegação  
de desconhecimento desses fatores. 

2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema de 
Licitações www.comprasnet.gov.br e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas. 

 

III – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo 
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do 
artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

3.2. Não poderão participar desta licitação as empresas: 

a) que tenham como sócios, gerentes ou diretores, qualquer cônjuge, companheiro ou parente até o 
terceiro grau, inclusive, de funcionários ou conselheiros do Conselho Regional de Nutricionistas – 1ª 
Região; 

b) em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) concordatárias, em recuperação judicial ou com falência declarada, que se encontrem sob concurso 
de credores ou em dissolução ou em liquidação; 

d) estrangeiras que não funcionem no país; 

e) cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

f) suspensas de licitar e impedidas de contratar com o Conselho Regional de Nutricionistas – 1ª 
Região ou no âmbito da União, durante o prazo da sanção aplicada. 

g) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com os seguintes cadastros: 

1) Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo Federal – SICAF; 

2) Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas – CEIS  da  Controladoria  Geral   da 
União (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/); 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080609/008-642-2008-5-VC.doc
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/)%3B
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/)%3B
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3) Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/Inidoneos.h
tml; 

4) Cadastro nacional de condenações cíveis por improbidade administrativa do CNJ – 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

3.3. Como condição para participação na presente licitação, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do Edital, conforme disposto no art. 4º, VII, da Lei 
nº  10.520/02 e art. 21, §2º, do Decreto nº 5.450/05. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

3.4. Não será permitida a participação de cooperativas de mão de obra, conforme Termo de 
Conciliação Judicial celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, por meio da 
Advocacia Geral da União. 

 

IV – CREDENCIAMENTO  

4.1. Para participar deste certame, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito 
do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao CRN/1 responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou 
de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 

 

V – ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS EM MEIO ELETRÔNICO  

5.1. Após divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da 
sessão, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Deverá constar da proposta, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço global dos 
serviços, já considerados e inclusos tributos, fretes, tarifas e quaisquer despesas decorrentes da 
execução do objeto, podendo o fornecedor especificar outros dados de seu interesse no campo 
“informações adicionais”, respeitadas as especificações constantes deste Edital e seus anexos. 

5.3. Não deverá constar da proposta ou de eventuais anexos encaminhados por meio do sistema 
eletrônico qualquer elemento de identificação do fornecedor ou de seus proprietários, sob pena de 
desclassificação. 

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir proposta já apresentada. 

5.5. A simples participação neste certame implica em: 

a) aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e anexos; 

b) que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento 
das obrigações objeto desta licitação, de modo que o Conselho Regional de Nutricionistas – 1ª 
Região não admitirá declarações posteriores de desconhecimentos de fatos, no todo ou em parte, 
que dificultem ou impossibilitem a execução dos serviços ora licitados; 

c) que nos preços finais propostos para os serviços estão inclusos todos os custos e despesas 
com mão de obra, insumos, encargos trabalhistas e sociais, tributos e quaisquer outras, ainda que 
explicitamente não discriminadas neste edital e seus anexos, decorrentes de exigência legal ou das 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/r
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/r
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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condições de gestão do contrato a ser assinado, além dos materiais consumíveis e a depreciação 
dos equipamentos e bens duráveis, se houver; 

d) que o prazo de validade da proposta é de pelo menos 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessão pública, designada no preâmbulo deste edital; 

e) que, no caso de divergência entre o valor unitário e o valor total, prevalecerá o primeiro e, 
divergindo o preço expresso em algarismos e o preço expresso por extenso, prevalecerá o último; 

f) que, no caso de omissão na proposta, suas especificações serão as que constam deste edital  
e anexos. 

g) Para o encaminhamento da proposta de preços objeto desta licitação será exigido o 
preenchimento eletrônico via COMPRASNET das seguintes declarações: 

 

- Declaração de ciência do Edital e de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

- Declaração de inexistência de fato superveniente/impeditivo; 

- Declaração de que não emprega trabalhadores nas situações previstas no art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal (menor de idade) 

- Declaração de elaboração independente de proposta; 

- Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

- Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado. 
 

VI – SESSÃO PÚBLICA  

6.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos 
neste Edital com a divulgação das propostas recebidas no prazo avençado. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos ou apresentem 
irregularidades insanáveis. 

6.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 

6.4. Em caso de empate entre as propostas, o sistema as ordenará automaticamente, em função da 
data e horário de apresentação – da mais anterior para a mais recente. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

6.7. O licitante só poderá dar lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 

6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes do Capítulo XV, deste Edital. 

6.10. Os licitantes, durante o transcurso da sessão pública, serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo 
de até 30 (trinta) minutos, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento 
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iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, os quais 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.13. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do pregão eletrônico poderá ser suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes. 

6.14. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(art. 13, IV, do Decreto 5.450/05). 

6.15. Encerrada a disputa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
seja obtido preço melhor, bem assim decidir motivadamente sobre sua aceitação. 

 

VII – DIREITO DE PREFERÊNCIA. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

7.1. Em cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/06, será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno 
porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por essas 
empresas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.2. Ocorrendo o empate descrito no item 7.1, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.2.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, entre as que 
atenderem ao item 7.1, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

7.2.2. a convocação para apresentação de nova proposta ocorrerá no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

7.2.3. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte convocada 
segundo item 7.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 7.1, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito; 

7.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.4. O disposto no item 7.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 
campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n. º 123/2006, 
para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei. 

 

VIII –   ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

8.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro convocará 

o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para apresentar proposta final de preços 

e a planilha orçamentária constante do Anexo II, de acordo com os valores finais oferecidos  

neste Pregão, assinada e digitalizada, datada, todas as folhas rubricadas e a última assinada pelo 

representante legal da empresa, bem como a documentação habilitatória, no prazo de até 02 

(duas) horas após a convocação do pregoeiro, encaminhada como ANEXO, pelo Sistema 

COMPRASNET. 

8.2. Após o aceite da proposta e habilitação do licitante, o pregoeiro solicitará o envio dos originais 
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dos documentos anteriormente encaminhados por meio eletrônico, que deverão ser entregues 

diretamente no protocolo administrativo do Conselho Regional de Nutricionistas – 1ª Região ou 

remetidos via CORREIOS para o endereço da Sede do CRN/1, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data posterior à habilitação, para o endereço citado no preâmbulo deste edital, 

informando no envelope: NÚMERO DO PREGÃO ELETRÔNICO, RAZÃO SOCIAL DA 
PROPONENTE E CNPJ, com o texto “PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, 

informando pelo e-mail crn1@crn1.org.br, o código do comprovante de postagem. 

8.3. As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF – Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores serão dispensadas da apresentação de documentos que se 
encontram disponíveis neste sistema, relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
qualificação econômico-financeira. 

8.4. O inadimplemento injustificado dos prazos indicados nos itens 8.1 e 8.2, bem como o 

não envio de qualquer documento exigido, ensejará a DESCLASSIFICAÇÃO do licitante. 

8.5. A critério do pregoeiro, a fim de agilizar a sessão pública, poderá ser solicitado o envio da 

proposta para o e-mail crn1@crn1.org.br.  O envio por este meio, não afasta a postagem no Sistema 

Comprasnet, que é obrigatória. 
 

IX – JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

9.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro convocará o licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar para apresentar proposta final de preços juntamente com a planilha 

orçamentária, com os respectivos valores readequados ao lance final, na forma e prazos 

constantes no item 8.1. 

9.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, pelo critério do menor 
preço global por item, quanto ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado 
para a contratação, podendo empreender diligências, inclusive requerer ao licitante a comprovação 
de exequibilidade da proposta, e solicitar parecer de técnicos para orientar sua decisão. 

9.3. Também será efetuada análise dos preços unitários cotados nas propostas das licitantes, os 
quais devem estar iguais ou inferiores aos valores estimados pela Administração. 

9.4. O preço global máximo estabelecido decorrente do somatório dos valores unitários 
apresentados na planilha orçamentária, é o seguinte: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL ESTIMADO 

1 Fabricação e instalação de mobiliário sob medida conforme 
especificações contidas nos projetos e detalhamentos. 

R$ 30.718,22 

 

9.5. Caso se verifique na planilha de composição de custos a ocorrência de itens com preços 
superiores aos orçados pela Administração, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento 
base elaborado pela Administração, sob pena de desclassificação da proposta. 

9.6. Não será aceita proposta com preços global ou unitário simbólicos ou irrisórios, 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. 

9.7. Constatando-se possível inexequibilidade da proposta apresentada, o pregoeiro fixará prazo 
para que a licitante comprove a viabilidade de seus preços, solicitando-lhe composição detalhada de 
seus preços unitários e demais justificativas técnicas. 

9.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
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9.9. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de 
preço e atendimento às exigências do edital, o Pregoeiro verificará a regularidade de sua 
habilitação, podendo solicitar da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos 
necessários. 

9.10. Se a proposta, considerando sua planilha de custos e formação de preços, não for aceitável, 
não for enviada no prazo fixado ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 
Pregoeiro a desclassificará e examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a este Edital. 

9.11. Deverá constar da proposta definitiva: 

a) razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e, se houver, endereço 
eletrônico, para contato, bem como dados bancários (agencia, conta, banco) para fins de 
pagamento; 

b) nome completo do representante legal que firmará o contrato, com respectiva qualificação, 
nº  de RG e CPF, endereço com CEP, telefone, fax e, se houver, endereço eletrônico, para 
contato, assim como cópia do documento que dá poderes para assinar contratos em nome da 
empresa; 

c) especificação dos serviços a serem prestados, observadas as disposições básicas 
indicadas no Anexo I; 

d) preço global, em moeda corrente nacional, expressos em algarismo e por extenso; 

f) declaração de que, nos preços cotados, estão incluídos todos os custos e despesas diretas 
e indiretas  incidentes  para  a  prestação  dos  serviços,  em  estrita  observância  às  

condições e especificações do Edital e seus Anexos, das legislações trabalhista, 
previdenciária e tributária vigentes e da proposta apresentada; 

g) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
sessão pública. 

 

X – HABILITAÇÃO  

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

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União 

(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/Inidoneos.html); 

d) Cadastro nacional de condenações cíveis por improbidade administrativa do CNJ – 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

10.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

10.3. Ao verificar a situação do fornecedor perante o Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF) o pregoeiro poderá deixar de solicitar os documentos de habilitação 

relacionados nas alíneas “a” a “e” do item 10.4.2. 

10.4. Não ocorrendo inabilitação por inexistência de sanção, para habilitação no presente pregão, 
serão exigidos os seguintes documentos: 

10.4.1. Quanto à habilitação jurídica: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/r
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/r
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedade por cota de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou entidade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

10.4.2. Quanto à regularidade fiscal: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, podendo se dar na forma do Decreto 

6.106, de 30/04/2007, mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de 

Débito junto ao Estado; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante Certidão Negativa de Débito junto ao Município; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF; 

e) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

10.4.3. Quanto à qualificação econômico-financeira: 

a) comprovação de boa situação financeira com base nos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) através de demonstração contábil do último 

exercício social da licitante (item 7.1, inciso V, da IN/MARE n.º 05/95), observando-se que as 
empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), em qualquer dos 
índices referidos, deverão comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a 10 % (dez por 
cento) do valor estimado anual da contratação (Art. 31, §3º da Lei 8.666/93 e item 7.2 da 
IN/MARE nº 05/95), sob pena de inabilitação; 

b) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme art. 2º e 3º da Lei 12.440 de 07 de 
julho de 2011. 

10.4.4. Quanto à qualificação técnica: 

a) Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando a aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação. 

b) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

c) Se a administração entender necessário poderá requerer ao licitante que disponibilize 
todas as informações indispensáveis à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados. 

10.4.5. Documentação complementar: 

a) declaração de regularidade em relação às Resoluções CNMP nº 01/2005 e nº 07/2006, 

conforme modelo constante do Anexo III; 
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b) declaração de pleno conhecimento das condições dos equipamentos e das condições 
dos locais onde serão executados os serviços, conforme determinação exarada no Acórdão 

nº 983/2008-TCU-Plenário, conforme modelo constante do Anexo IV. 

10.5. Os documentos indicados nos itens 10.4.1 até 10.4.3 deverão estar dentro do prazo de 
validade, sendo também aceitas as certidões positivas com efeito de negativas. 

10.6. Caso algum dos documentos de habilitação esteja vencido, o Pregoeiro poderá, conforme lhe 
faculta o art. 43, §3º da Lei nº 8666/93, efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do 
documento, para verificação de sua regularidade, o que constitui meio legal de prova. 

10.7. Toda a documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ, salvo, no 
caso  de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em 
sua Matriz ou Sede. Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelo(s) 
órgão(s) competente(s), constando da documentação apresentada. 

10.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

10.9. Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, para microempresas e empresas de 
pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não-regularização da 
documentação, no prazo assinalado, 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. 

XI – IMPUGNAÇÃO, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RECURSO  

11.1. A impugnação do ato convocatório poderá ser feita até dois dias úteis antes da data fixada 
para a abertura da sessão pública, nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.450/05, mediante petição 
enviada exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail crn1@crn1.org.br 

11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail supra referido. 

11.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou disponibilizadas 
nos endereços eletrônicos www.crn1.org.br e www.comprasnet.gov.br, para conhecimento da 
sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas, ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial da União. 

11.4. Declarado o vencedor, fica aberto o prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual os licitantes 
poderão manifestar, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, intenção de recorrer. 

11.5. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

11.6. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentar contra razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 
do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede do 
CRN/1, no endereço indicado no preâmbulo. 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080609/008-642-2008-5-VC.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080609/008-642-2008-5-VC.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080609/008-642-2008-5-VC.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080609/008-642-2008-5-VC.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080609/008-642-2008-5-VC.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20080609/008-642-2008-5-VC.doc
mailto:crn1@crn1.org.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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11.8. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

11.9. O acolhimento do recurso importará invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

XII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 
houver recurso pendente de decisão administrativa. 

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando 
houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

XII I- DA DOTAÇÃO  

13.1 A despesa decorrente da execução do objeto deste pregão correrá, no presente exercício: 
Gestão/Unidade: Gestão Administrativa. Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 – Móveis e 
Utensílios, constante do vigente Orçamento do CRN/1. 

XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

14.1 A vencedora ficará obrigada aos termos constantes neste Pregão e seus anexos, em especial, 

aos da minuta do contrato (Anexo V), com observância dos demais encargos e responsabilidades 
cabíveis, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes da proposta. 

14.2. Fica obrigada também a assinar o contrato dentro de 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da notificação. Caso não o faça, sem justificativa por escrito e aceita pelo Ordenador de 
Despesa, restará caduco o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas neste 
edital e ao disposto no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 

14.3. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas 
condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-
lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação. 

XV – PENALIDADES  

15.1. A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará 

sujeita, sem prejuízo dos danos porventura causados à Administração e das demais 
cominações legais, às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02, conforme 
detalhamento no Termo de Referência: 

a) advertência; 

b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total (preço anual estimado) da proposta; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com  a CRN/1, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.2. A licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar o termo de 
contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida 
de   licitar e contratar com a União, e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de 
até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais, em 
consonância ao art. 7º, da Lei nº 10.520/02. 
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15.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa, aplicada isolada ou conjuntamente às demais espécies de penalidade, de: 0,3% (zero 
vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total; ou 5% (cinco por 
cento) no caso de inexecução parcial do objeto contratado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CRN/1 e 
no âmbito da União por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.4. Se o valor da multa não for depositado na Caixa Econômica Federal, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a CONTRATADA vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

15.5. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a” a “c”, caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da intimação do ato, dirigidos à Presidente do CRN/1, que os decidirá no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, observado o § 4º do artigo 109 da Lei 8.666/93. No caso de declaração de 
inidoneidade, prevista na alínea “d”, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da data da intimação do ato. 

15.6. Conforme artigo 88 da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 
poderão ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por 
esta Lei: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

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

15.7. Após a aplicação de qualquer penalidade, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, o 
registro da ocorrência no SICAF e, salvo em caso de advertência e multa de mora, a publicação no 
Órgão de Imprensa Oficial. 
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XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

16.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 
65, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

16.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas nas propostas e documentos e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, sendo possível, ainda, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

16.4. Os proponentes intimados a prestarem quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

16.5. As normas disciplinadoras deste certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.6. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação 
plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante 
que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e 
irregularidades que o viciem. 

16.7. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 

16.8. Contato com o Pregoeiro poderá ser obtido, no horário das 9:00h às 18:00h de segunda a sexta- 
feira, por: telefone (61) 3328-3078 Ramal 202; e-mail: crn1@crn1.org.br; ou pessoalmente na sede do 
Conselho Regional de Nutricionistas - 1ª Região, situada ao SCN Quadra 01 Bloco E Ed. Central Park 
Sala 1611 – Asa Norte – Brasília/DF. 

16.9. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro. 

16.10. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do 
Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos 
previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 
 
 

 
Brasília-DF, 12 de setembro de 2017 
 
 
 

Drª Rita de Cássia Coelho de Almeida Akutsu 

Presidente do CRN/1 
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PREGÃO ELETRÔNICO CRN/1 Nº 02/2017 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
I – DO OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de marcenaria com 

fornecimento de material necessário para a fabricação e instalação de mobiliário sob medida para o 
Conselho Regional de Nutricionistas - 1ª Região, conforme especificações contidas no projeto de 
ambientação disponível neste Termo de Referência. 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL ESTIMADO 

 
1 

Fabricação e instalação de mobiliário sob medida 
conforme especificações contidas nos projetos e 
detalhamentos. 

 

R$ 30.718,22 

 
 

II – DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Com o intuito de mobiliar adequadamente a sede do CRN-1, devido a aquisição de uma nova 
unidade, surgiu a necessidade de contratar os serviços objeto deste Termo, para que sejam 
confeccionados móveis sob medida, que encaixem perfeitamente nos ambientes. 

 

III – DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Os serviços de marcenaria para fabricação e instalação de mobiliário nos ambientes 
preestabelecidos, aqui definidos objetivamente, de acordo com padrões de desempenho e qualidade 
usuais de mercado, enquadram-se como serviços comuns para fins do disposto no § 1o do art. 2º do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 
3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, 
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 
competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 
respectivo plano de cargos. 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e 
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

3.4. Nesse sentido, as especificações de tipo e cor são necessárias para se conseguir perfeita 
harmonização com os diversos materiais de acabamento já utilizados pelo CRN-1, portanto, não serão 
admitidos itens sem similaridade com os especificados, atendendo ao disposto no § 5º do Art. 7º da Lei 
nº 8.666/1993. 

3.5. Levando   em   consideração   a   interdependência   dos   materiais, bem   como, a padronização 
no acabamento dos móveis solicitados, a empresa vencedora será aquela que apresentar o melhor 
preço global para todos os itens, que farão parte de um único grupo. 

3.6.  
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IV – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. Na execução dos serviços, a contratada deverá observar as especificações técnicas constantes nas 
Plantas Baixas fornecidas pela contratante, compreendido no escopo de fornecimento o seguinte: 
4.1.1. Apresentação de proposta contendo especificações detalhadas de cada material, contemplando 
os elementos necessários e suficientes à execução completa do serviço contratado. 
4.1.2. Designação de profissionais tecnicamente qualificados para a execução do serviço, sendo de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como os 
decorrentes de eventuais danos que seus trabalhadores possam causar à CONTRATANTE ou a terceiros 
na execução do serviço. 
4.1.3. Fornecimento completo dos materiais e peças previstos nos projetos e detalhamentos como 
necessários para a fabricação, montagem e instalação do mobiliário. Os materiais e peças aplicados 
deverão seguir todos os padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE e os apresentados na 
proposta da CONTRATADA na ocasião do certame. 

4.1.3.1. Na apresentação de sua proposta, na ocasião do certame, a licitante vencedora deverá anexar 
as especificações do(s) fabricante(s) dos equipamentos ofertados, de acordo com a marca  e modelo 
discriminados, para efeitos de julgamento e vinculação de sua proposta. 

4.1.4. A fabricação e instalação do mobiliário deverá seguir fielmente o previsto nas Plantas Baixas, 
Cortes,   Elevações   e   Detalhes,   atendendo   todas   as   especificações   de   material   e  peças 
estabelecidas naquele documento. 
4.1.5. Após a execução do serviço, todos os materiais/mobiliário/peças deverão estar limpos para a 
entrega. Nesta fase, deverá ser verificado o estado geral dos materiais fornecidos. Todos os danos 
eventualmente ocorridos deverão ser reparados. 
4.1.6. A partir do recebimento definitivo do serviço, será prestada garantia contra qualquer defeito de 
fabricação, montagem ou instalação, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos. 

 
V – INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 
5.1. Na execução do serviço, a contratada deverá observar rigorosamente o especificado nos projetos e 
detalhamentos fornecidos pela contratante, responsabilizando-se pelo entendimento integral das 
necessidades e condições apresentadas. 
5.2. Caberá à contratada o fornecimento de todos os materiais, peças, infraestrutura e mão de obra 
técnica necessários para a execução do serviço, atentando para a integração deste aos serviços 
essenciais da edificação (sistema elétrico) e ainda: 
5.2.1. Conferir as medidas no local antes da confecção do mobiliário. É de inteira responsabilidade da 
contratada a compatibilidade dos móveis com o espaço de instalação; 
5.2.2. O mobiliário em mdf deverá ser fabricado imune à ação de cupim; 
5.2.3. A cor do revestimento de madeira deverá ser a indica no projeto ou similar, a ser definida, se for o 
caso, mediante a apresentação de um mostruário de cores, no momento da assinatura do contrato, de 
acordo com as amostras apresentadas pelo contratante; 
5.3. A mão de obra designada para a execução do serviço deverá ser tecnicamente qualificada e de 
inteira responsabilidade da contratada, a qual será responsável também pelo fornecimento e uso dos 
equipamentos de proteção individual (EPI) e por todos os encargos fiscais e trabalhistas relativos à 
execução do serviço, bem como por eventuais danos que possam ser causados à contratante ou a 
terceiros em decorrência da execução do serviço. 
5.4. Deverá ser fornecida garantia contra defeitos de fabricação, montagem e instalação, pelo prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo do mobiliário. 
5.5. Na elaboração de sua proposta, as licitantes deverão estar cientes, além das condições em  que os 
serviços serão prestados, dos encargos a que  estarão sujeitas diante da legislação em  vigor, quanto às 
suas obrigações mercantis, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, além das despesas de 
deslocamento (fretes), as quais deverão estar incluídas na proposta apresentada à Administração, não 
sendo aceitas alegações posteriores quanto a encargos que, por serem inerentes ao seu negócio, o 
licitante já deveria conhecer na época do certame. 
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VI – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
6.1. A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços executados passarão pela verificação, por parte da 
fiscalização do contrato, do cumprimento das obrigações por parte da Contratada. 

6.2. A  fiscalização  do  contrato  poderá,  para  fins  de  realização  da  verificação  mencionada no 
parágrafo anterior, utilizar-se de quaisquer instrumentos previstos no presente Termo  de  Referência, no 
Edital de Licitação, inclusive seus anexos, ou na legislação, notadamente no Anexo IV da IN MPOG nº 
02/2008. 

 
VII – EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SEU RECEBIMENTO 
7.1. O prazo para a execução do serviço contratado será de 60 (sessenta) dias e iniciar-se-á a partir da 
assinatura do contrato. Nessa mesma data será emitida a Ordem de Serviço pela contratante. 
7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
7.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência, nas Plantas Baixas e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 
7.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

7.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 
7.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
VIII – DA VISTORIA 

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, 
de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente 
pelo telefone (61) 3328-3078 Ramal 202. 
8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 
o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
8.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado. 
8.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
8.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 
9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
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9.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em 
conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008. 

9.6. Proporcionar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços contratados. 
9.7. Emitir a devida Ordem de Execução de Serviço. 
9.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, especialmente 
quanto à aplicação de sanções, às alterações e às revisões do Contrato. 
9.9. Convocar a CONTRATADA, para em reunião prévia a assinatura do contrato definir, mediante 
mostruário apresentado pela contratada, a cor do mobiliário a ser fabricado; 
9.10. Aplicar as sanções cabíveis. 

 
X – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com 
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta. 
10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 
10.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ocasionado em bem móvel ou imóvel da União, em 
especial àqueles relacionados à prestação do serviço objeto da presente contratação, devendo ressarcir 
imediatamente a Administração em sua integralidade. 
10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor. 
10.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo 
7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 
10.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 
de provê-los com os equipamentos de proteção individual – EPI, quando for o caso. 
10.8. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço. 
10.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
CONTRATANTE. 
10.10. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência. 
10.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 
10.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
10.13. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços. 
10.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
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anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
10.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 
10.17.Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.18. Prever todos os materiais e serviços necessários, de modo a entregar o serviço completo, em 
plenas condições de aceitação. Para tanto, deverá incluir na proposta toda a supervisão, materiais, mão 
de obra, equipamentos, máquinas, e peças necessários para concluir a fabricação e instalação do 
mobiliário. 
10.19. Prever e providenciar a preservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade e, 
também, o seguro de acidente de trabalho para todos os trabalhadores sob sua supervisão. 
10.20. Apresentar em reunião prévia com a CONTRATANTE mostruário para definir a cor do mobiliário a 
ser fabricado. 

 

XI – DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

XII – ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência prévia expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 

 

XIII – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do 
art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 
13.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 
13.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso. 
13.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
acompanhada do documento da CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que contenha sua 
relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando 
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
13.7. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
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CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de 
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, 
aplicável no que for pertinente à contratação. 
13.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
CONTRATADA que: 
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
14.1.3. fraudar na execução do contrato; 
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.5. cometer fraude fiscal; 
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
14.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
14.2.2. Multa de: 
14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o 
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 14.2.2.1 ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 
14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 
1 e 2, do subitem 14.5; e 
14.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois  por cento. 
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 
rescisão do contrato; 
14.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
14.2.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com  a 
União, por intermédio da unidade CONTRATANTE, por prazo de até 02 (dois) anos, pela inexecução 
parcial do Contrato, quando essa falta acarretar significativo prejuízo ao serviço contratado; 

14.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Brasileira, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
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CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, por inexecução total do Contrato 
que acarrete grave prejuízo ao serviço contratado ou por apresentar informação e/ou documentos falsos; 

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
CONTRATADA que: 

14.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

14.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
14.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração CONTRATANTE, e impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA acompanhadas de multa, descontando-a 
dos pagamentos a serem efetuados. 
14.6. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 
e 2: 

 
Tabela 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato 

 

Tabela 2 
 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência 5 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 
atendimento 

4 

3 
Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por empregado e por dia 3 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço e por dia 2 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 
órgão fiscalizador, por ocorrência 2 
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6 
Substituir empregado alocado que não atenda às 
necessidades do serviço, por funcionário e por dia 1 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência 3 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 
previstos no edital/contrato 1 

9 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 
previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 1 

 
 

14.7. 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. 
14.8. 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. 
14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 
VI – DO VALOR ESTIMADO 

 
As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta dos 
recursos consignados no Orçamento do CRN/1, na área de Gestão Administrativa, Elemento de 
Despesa 6.2.2.1.1.02.01.03.001 – Móveis e Utensílios. 
 
Considerando as pesquisas de preços realizadas junto a fornecedores especializados, estimam-se os 
seguintes limites máximos para a contratação, conforme discriminados na planilha orçamentária a seguir, 
a qual servirá de referência para que os licitantes convocados enviem as respectivas propostas de 
preço: 

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Item Quant. 
Especificação Limite Máximo 

para Contratação 

01 01 

Mesa com base em mdf (Ipê Amarelo) e tampo de vidro 6mm pintado na 
cor branca (ver detalhes layout e vista Sala Presidência)  R$     2.930,50  

02 01 

Quadro com vidro 4mm pintado de branco, moldura em Ipê Amarelo (ver 
detalhes layout e vista Sala Presidência)  R$     1.564,00  

03 01 

Armário em mdf branco, com detalhes em mdf Ipê Amarelo, masisa, com 
abertura fecho toque (ver detalhes layout e vista Sala Presidência)  R$     3.505,50  

04 01 
Painel em mdf, Ipê Amarelo, masisa, (ver detalhes layout e vista Sala 
Presidência) 

 R$     3.214,86  

05 01 
Armário em mdf branco, com detalhes em mdf Ipê Amarelo, masisa, com 
abertura fecho toque (ver detalhes layout e vista Sala de Trabalho) 

 R$     3.752,50  
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Item Quant. 
Especificação Limite Máximo 

para Contratação 

06 01 

Armário WC, em mdf branco, abertura em perfil de alumínio (ver detalhes 
layout e vista Sala de Trabalho)  R$     1.137,13  

07 01 

Armário (tipo aparador) em mdf branco, com detalhes em mdf Ipê Amarelo, 
com abertura fecho toque (ver detalhes layout, copa, recepção, Sala da 
Plenária) 

 R$     1.296,97  

08 01 
Armário em mdf branco, com puxador tipo cava, (ver detalhes layout, 
copa, recepção, Sala da Plenária) 

 R$     4.096,80  

09 01 

Armário WC, em mdf branco, abertura em perfil de alumínio (ver detalhes 
layout e vista Sala da Plenária)  R$     1.888,50  

10 01 
Painel em mdf, Ipê Amarelo, masisa, (ver detalhes layout e vista Sala da 
Plenária) 

 R$     3.658,99  

11 01 

Armário em mdf branco, com detalhes em mdf Ipê Amarelo, masisa, com 
abertura fecho toque (Painel em mdf, Ipê Amarelo, masisa, (ver detalhes 
layout, marcenaria Sala da Ética) 

 R$     3.672,48  

VALOR TOTAL  R$   30.718,22  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETOS EXECUTIVOS DOS MÓVEIS 

 

 

 

DISPONÍVEIS NO SITE DO CRN/1 

 
http://www.crn1.org.br/transparencia/licitacoes/editais-e-resultados/
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO CRN/1 Nº 02/2017 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Quant. 
Especificação Limite Máximo 

para Contratação 

01 01 
Mesa com base em mdf (Ipê Amarelo) e tampo de vidro 6mm pintado na 
cor branca (ver detalhes layout e vista Sala Presidência) 

 R$     2.930,50  

02 01 
Quadro com vidro 4mm pintado de branco, moldura em Ipê Amarelo (ver 
detalhes layout e vista Sala Presidência) 

 R$     1.564,00  

03 01 
Armário em mdf branco, com detalhes em mdf Ipê Amarelo, masisa, com 
abertura fecho toque (ver detalhes layout e vista Sala Presidência) 

 R$     3.505,50  

04 01 
Painel em mdf, Ipê Amarelo, masisa, (ver detalhes layout e vista Sala 
Presidência) 

 R$     3.214,86  

05 01 
Armário em mdf branco, com detalhes em mdf Ipê Amarelo, masisa, com 
abertura fecho toque (ver detalhes layout e vista Sala de Trabalho) 

 R$     3.752,50  

06 01 
Armário WC, em mdf branco, abertura em perfil de alumínio (ver detalhes 
layout e vista Sala de Trabalho) 

 R$     1.137,13  

07 01 
Armário (tipo aparador) em mdf branco, com detalhes em mdf Ipê Amarelo, 
com abertura fecho toque (ver detalhes layout, copa, recepção, Sala da 
Plenária) 

 R$     1.296,97  

08 01 
Armário em mdf branco, com puxador tipo cava, (ver detalhes layout, 
copa, recepção, Sala da Plenária) 

 R$     4.096,80  

09 01 
Armário WC, em mdf branco, abertura em perfil de alumínio (ver detalhes 
layout e vista Sala da Plenária) 

 R$     1.888,50  

10 01 
Painel em mdf, Ipê Amarelo, masisa, (ver detalhes layout e vista Sala da 
Plenária) 

 R$     3.658,99  

11 01 
Armário em mdf branco, com detalhes em mdf Ipê Amarelo, masisa, com 
abertura fecho toque (Painel em mdf, Ipê Amarelo, masisa, (ver detalhes 
layout, marcenaria Sala da Ética) 

 R$     3.672,48  

VALOR TOTAL  R$   30.718,22  
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ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO CRN/1 Nº 02/2017 

 
 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

Tendo em vista participação em licitação promovida pelo Conselho Regional de Nutricionistas – 
1ª Região, a empresa    , CNPJ nº   , 
sediada   no(a)   (endereço   completo),   por   intermédio    de   seu 
representante legal Sr(a)  , portador(a) da Carteira de  Identidade n.º e do CPF  n.º 
  , DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
 
 

Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) ou 
parentes, até o terceiro grau, inclusive, de servidores, conselheiros ou ocupantes de cargos de direção 
do Conselho Regional de Nutricionistas – 1ª Região. 

 
 
 

 
Local e data 

 

 

nome e CPF do declarante. 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO CRN/1 Nº 02/2017 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS 

LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS 

 
Declaramos, para fins de cumprimento ao que dispõe o Edital do Pregão Eletrônico CRN/1 Nº 02/2017, 
que a empresa........................................................................,CNPJ........................................., para os 
fins que se façam necessários, está ciente das condições dos equipamentos, informações, fatos, grau 
de complexidade existente para a entrega de materiais e condições físicas dos locais onde serão 
executados os serviços, abdicando assim do direito de alegar desconhecimento acerca de qualquer 
dificuldade que porventura venha a surgir no transcorrer da execução dos serviços objeto do presente 
certame, não cabendo qualquer acréscimo ao preço ofertado com base em tal alegação. 

 
 
 
 
 

____________________,  de  de 2017 
 
 
 
 
 

Responsável Legal da Empresa 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO CRN/1 Nº 02/2017 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, O CONSELHO 
REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 1ª REGIÃO (CRN/1) 
E A EMPRESA .............. 

 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 1ª REGIÃO – CRN/1, Autarquia Federal, com sede 
no SCN Quadra 01 Ed. Central Park Sala 1611 – Brasília/DF, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 
00.581.009/0001-33, neste ato representado por sua Conselheira Presidente Drª. Rita de Cássia Coelho 
de Almeida Akutsu, brasileira, casada, nutricionista, inscrita no CRN/1 sob o nº 3044 e no CPF/MF sob o 
nº 134.645.744-15, residente e domiciliado à SQN 115 Bloco J Apartamento 503 – Asa Norte - Brasília/DF, 
e pela Conselheira Tesoureira Drª Ygraine Hartmann Leibovich, brasileira, casada, nutricionista, inscrita 
no CRN/1 sob o nº 3149 e no CPF/MF sob o nº 724.525.951-87, residente e domiciliada no Condomínio 
Estância Jardim Botânico Conjunto I Casa 05 - Brasília/DF, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) 
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................,  sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 019/2017 e em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1897 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril 
de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 
02/2017 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Marcenaria com fornecimento de 
materiais, fabricação, entrega, montagem e instalação de mobiliário sob medida, inclusive ferragens e 
complementos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Nutricionistas - 1ª Região - 
CRN-1, em Brasília - DF, conforme estabelecido no Termo de Referência. 

1.2.   Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo acima, e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993, com suas alterações e demais normas 

pertinentes, e guarda vinculação ao disposto no Processo CRN/1 nº 019/2017, especialmente ao Edital 

do Pregão Eletrônico 02/2017 e à proposta vencedora da Contratada, que, independentemente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO 
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A CONTRATANTE obriga-se a: 

▪ Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

▪ Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

▪ Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

▪ Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

▪ Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em 
conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008. 

▪ Proporcionar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente 
os serviços contratados. 

▪ Emitir a devida Ordem de Execução de Serviço. 
▪ Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, especialmente quanto 

à aplicação de sanções, às alterações e às revisões do Contrato. 
▪ Convocar a CONTRATADA, para em reunião prévia a assinatura do contrato definir, mediante 

mostruário apresentado pela contratada, a cor do mobiliário a ser fabricado; 
▪ Aplicar as sanções cabíveis. 

 

 

A CONTRATADA obriga-se a: 

▪ Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta. 

▪ Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
▪ Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 
▪ Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ocasionado em bem móvel ou imóvel da União, em 
especial àqueles relacionados à prestação do serviço objeto da presente contratação, devendo ressarcir 
imediatamente a Administração em sua integralidade. 
▪ Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 
▪ Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo 
7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 
▪ Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 
provê-los com os equipamentos de proteção individual – EPI, quando for o caso. 
▪ Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
o órgão para a execução do serviço. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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▪ Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
CONTRATANTE. 
▪ Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência. 
▪ Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 
▪ Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
▪ Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços. 
▪ Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
▪ Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
▪ Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 
▪ Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
▪ Prever todos os materiais e serviços necessários, de modo a entregar o serviço completo, em plenas 
condições de aceitação. Para tanto, deverá incluir na proposta toda a supervisão, materiais, mão de 
obra, equipamentos, máquinas, e peças necessários para concluir a fabricação e instalação do 
mobiliário. 
▪ Prever e providenciar a preservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade e, 
também, o seguro de acidente de trabalho para todos os trabalhadores sob sua supervisão. 
▪ Apresentar em reunião prévia com a CONTRATANTE mostruário para definir a cor do mobiliário a 
ser fabricado. 
▪ Não subcontratar o objeto desta licitação 

 

A vigência deste contrato será de 60 (sessenta) dias, de XX/XX/201X a XX/XX/201X, com fulcro no art. 
57, da Lei nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Durante o período de garantia do objeto, a CONTRATADA se responsabilizará pelas obrigações 
assumidas na Cláusula Quarta, sob pena das sanções previstas neste Instrumento. 

 

 

As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta dos recursos 
consignados no Orçamento do CRN/1, na área de Gestão Administrativa, Elemento de Despesa 
6.2.2.1.1.02.01.03.001 – Móveis e Utensílios 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho nº XXXXX, datada 
de XX/XX/201X, à conta da dotação especificada nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor total, irreajustável, 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do 

mesmo, de R$           (  reais e  centavos). 
 

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante depósito bancário, até o 5º (quinto) dia após 
atestada a Nota Fiscal/Fatura, com CNPJ idêntico ao indicado para fins de habilitação e 
consequentemente lançado na Nota de Empenho, informando dados bancários completos a fim de 
agilizar o pagamento. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, sem que isso gere direito a acréscimos de 
qualquer natureza, enquanto pendente de: a) atestação de conformidade do serviço executado; b) 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência; e c) regularidade fiscal, exigida quando da habilitação, cuja consulta será feita 
previamente e o resultado juntado aos autos do processo próprio. A verificação de quaisquer de tais 
pendências, bem como qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, importará em 
prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE, o que não exime a 
CONTRATADA de proceder à regular execução dos serviços contratados. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

No caso de eventual atraso no pagamento, provocado exclusivamente pela CONTRATANTE e desde 
que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Em que: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = índice de atualização financeira, assim apurado = (0,06/365) = 0,00016438. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual pagamento 
antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872/86. 

 

A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços contratados será efetuada por servidor ou 
comissão designada, composta por, pelo menos, um arquiteto, que procederá ao registro das 
ocorrências e adotará as providências necessárias ao fiel cumprimento, bem como o atesto das notas 
fiscais pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO são atribuições da FISCALIZAÇÃO: 

▪ liberar a utilização dos materiais,, após comprovar que as características e qualidade  satisfazem 
às recomendações contidas nas especificações técnicas e no projeto e que correspondem ao 
padrão das amostras aprovadas; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE 
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▪ aferir a qualidade dos serviços executados, bem como o respeito ao especificado em projeto; 

▪ autorizar ou rejeitar alterações no projeto; 

▪ notificar, se necessário, por escrito, a Contratada sobre eventuais imperfeições detectadas no 
curso da execução dos serviços, fixando prazos para suas correções; 

▪ rejeitar no todo ou em parte serviço executado em desacordo com o estabelecido no Contrato. 

▪ aprovar o cronograma de execução dos serviços proposto pela CONTRATADA, solicitando os 
ajustes necessários; 

▪ prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desempenho das atividades e 
fornecer, se necessário, dados e projetos técnicos; 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui qualquer responsabilidade da CONTRATADA 
nem a sujeição desta às penalidades cabíveis. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das 
penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta  e 
oito) horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito 
essencial em serviço executado ou em material posto na obra. 
 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e 
serviços contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas. 

 

Executados os serviços contratados, o seu recebimento se dará da seguinte forma: 

a) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

b) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência, nas Plantas Baixas e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

c) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

d) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 

e) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

A CONTRATADA prestará garantia à CONTRATANTE no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global do contrato, em até 05 (cinco) dias úteis após sua assinatura, por qualquer das modalidades 
previstas no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, complementada no caso de acréscimo previsto no art. 65, §1º, 
da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA FINANCEIRA 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do objeto 
deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de seus 
empregados/prepostos, ou, ainda, para satisfazer quaisquer obrigações judiciais ou extrajudiciais 
resultantes ou decorrentes de suas ações ou omissões, inclusive em caso de multas aplicadas nos 
termos deste Contrato, observados a ampla defesa e o contraditório. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A garantia prestada deverá vigorar por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, 
devendo ser integralizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis após recebimento de notificação, sempre 
que dela forem deduzidos quaisquer valores, inclusive indenização a terceiros, quando houver 
redimensionamento do contrato ou repactuação de preços, de modo que corresponda a 5% (cinco por 
cento) do valor global do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída, automaticamente ou por solicitação, somente 
após comprovação de integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento 
de multas, encargos previdenciários, trabalhistas e satisfação de prejuízos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da execução do objeto deste Contrato, bem assim após 
comprovação da inexistência de reclamatórias trabalhistas, nas quais o CONTRATANTE responda 
solidariamente ou subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores 
questionados na justiça trabalhista, provocados pela   CONTRATADA e não liquidados. 

 

A CONTRATADA prestará garantia dos serviços e materiais fornecidos pelo prazo de doze meses, 
contados do Termo de Recebimento Definitivo emitido pela FISCALIZAÇÃO. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A CONTRATADA deverá atender aos chamados de assistência técnica, durante a garantia, no prazo 
máximo de 3 dias úteis, a contar da notificação, devendo concluir os serviços no prazo deliberado pelo 
CONTRATANTE. 

 

Os empregados e quaisquer prepostos da CONTRATADA não terão vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações e encargos decorrentes 
da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial. 

 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, detalhadas no Anexo I deste Contrato.: 

a) advertência; 

b) multa de: 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 
obrigações estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
Contrato; 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total; ou 5% (cinco 
por cento) no caso de inexecução parcial do objeto contratado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PRCE, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 

CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

CLÁUSULA TREZE – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

CLÁUSULA CATORZE – DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A multa poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente às demais espécies de penalidade. Se o valor da 
multa não for depositado na Caixa Econômica Federal, será automaticamente descontado da primeira 
parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a” a “c” desta Cláusula, caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, dirigidos a(o) Presidente do CRN/1, que os decidirá no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, observado o § 4º do artigo 109 da Lei 8.666/93. No caso de declaração de 
inidoneidade, prevista na alínea "d", caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data da intimação do ato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Conforme art. 88 da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 poderão ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão de contratos administrativos: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

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

PARÁGRAFO QUARTO 

Após a aplicação de qualquer penalidade prevista nesta cláusula, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa, o registro da ocorrência no SICAF e, salvo em caso de advertência e multa de mora, a 
publicação Diário Oficial da União. 

 

Este instrumento poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93. 

 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A rescisão do contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos  I a XII 
e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por 
via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste Contrato. 

CLÁUSULA QUINZE – DA ALTERAÇÃO 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA RESCISÃO 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 

c) judicial nos termos da Legislação. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

 

Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o contrato, 
inclusive a publicação de seu extrato e eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União, conforme 
art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, para dirimir as questões 
derivadas deste Contrato. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato, lavrado em 
três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

---------------------------------------------------------FIM DE TEXTO---------------------------------------------------------

CLÁUSULA DEZESSETE – DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DEZOITO – DO FORO 
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