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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2020
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de confecção e fornecimento de crachás em PVC, tamanho 86x54 mm, em policromia, nas cores e modelos constantes, no Anexo I,

OBJETO do Termo de Referência, para atender às necessidades da Administração Central do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério das Comunicações, conforme condições, quan dades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência SEI 5957033.

SRP?
NÃO

Valor Total Es mado: R$ 11.605,37 (onze mil, seiscentos e cinco reais e trinta e sete centavos).
Data de divulgação do Edital: 24/11/2020
Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oﬁcial da União e nos sí os eletrônicos:
h ps://www.gov.br/compras e www.gov.br/mc
Data de abertura: 04/12/2020 às 09:00 no sí o h ps://www.gov.br/compras UASG: 240101
Licitação Exclusiva ME/EPP?
Sim

Há Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota ME/EPP?
Sim

Decreto 7.174/10?
Não

Margem de preferência?
Não

Vistoria?
Não

Amostra/Protó po/Demonstração/Prova de Conceito?
Não

Pedidos de esclarecimentos
Até às 18:00 horas do terceiro dia ú l anterior à data designada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo email licita@mc c.gov.br

Impugnações
Até às 18:00 horas do terceiro dia ú l anterior à data designada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo email licita@mc c.gov.br

Informações Adicionais
Telefones: (61) 2033-7449
E-mail: licita@mc c.gov.br
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do MCTI/CGRL:
03.132.745/0001-00

Endereço:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI
Divisão de Contratações Públicas - DICOP
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sobreloja, Sala 132
CEP: 70067-900 | Brasília/DF

Todas as referências de tempo con das neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.
Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser conﬁgurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX),
podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).
Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à u lização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001.
Edital elaborado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI no formato original em HTML

Senhores licitantes, este documento foi elaborado em formato digital no Sistema Eletrônico de Informações, um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos adotado pelo Órgão. O documento pode ser
impresso ou u lizado de forma digital. Nesse formato, hiperlinks intera vos são disponibilizado com o obje vo de facilitar o acesso a norma vos e informações relevantes, sendo eles tão somente auxílios. Eventuais
hiperlinks "quebrados" que não direcionem o licitante a um endereço de internet válido não invalidam o instrumento deste Edital e suas regras aqui estabelecidas.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações pelo endereço h ps://www.gov.br/compras selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “240101”. O Edital está
disponível para download nos endereços h ps://www.gov.br/comprasas e www.gov.br/mc
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020
(Processo Administra vo n.° 01250.025787/2020-95)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, por meio da Coordenação de Licitações, Compras e Contratos - COLCC, sediado na
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala Sobreloja, Sala 132, CEP: 70067-900 | Brasília/DF, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do po menor preço global, sob a
forma de execução indireta, no regime de execução por preço unitário, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei nº 13.467/2017, do Decreto nº 9.507, de
21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Norma vas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Norma va SLTI/MP nº 01, de 19
de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências
estabelecidas neste Edital..
Alertamos aos Senhores Licitantes que, considerando o excessivo volume de processos instaurados para veriﬁcação de condutas de licitantes por este ministério, chamamos a atenção para que não incorram nas condutas
previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 (deixar de entregar ou desis r da proposta, ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida etc.), tendo em vista que será aplicada, em cumprimento à
legislação vigente, a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a União e suspensão no SICAF, por período que poderá chegar a até 5 anos. Em razão disso, alertamos para a necessidade de se
acautelarem quando da apresentação das propostas e no acompanhamento do andamento do certame, cuidando para que não ocorra desconexão e nem deixem de atender as solicitações do Pregoeiro. Reiteramos, ainda,
a necessidade de atenta leitura ao instrumento convocatório, para que não se cometa nenhum equívoco que poderá redundar na aplicação da penalidade prevista.

Data da sessão: 04 de dezembro de 2020.
Horário: 09:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras

1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de confecção e fornecimento de crachás em PVC,
tamanho 86x54 mm, em policromia, nas cores e modelos constantes no Anexo I do Termo de Referência, para atender às necessidades da Administração Central do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do
Ministério das Comunicações, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
1.2.

A licitação será realizada em 01 (um) único item, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para o item na forma proposta.

1.3.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global do item, observadas as exigências con das neste Edital e seus Anexos quanto às especiﬁcações do objeto.

1.4.

Em caso de discordância existente entre as especiﬁcações do objeto descritas no CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as úl mas.
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DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1.
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, a cargo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, proveniente da Ação 2000, fonte e
Elemento de Despesas constarão da respec va Nota de Empenho.
2.2.

A autoridade signatária do instrumento contratual é responsável por garan r a compa bilidade dos serviços com Ação ora indicada.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o h ps://www.gov.br/compras, por meio de cer ﬁcado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.
3.3.
Pregão.

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

3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra cados diretamente ou
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa dão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo iden ﬁque incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1.
4.

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiﬁcação no momento da habilitação.
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1.
Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN Seges/MP nº 3, de 2018.
4.1.1.

Os licitantes deverão u lizar o cer ﬁcado digital para acesso ao Sistema.

4.2.

Não poderão par cipar desta licitação os interessados:

4.2.1.

proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da legislação vigente;

4.2.2.

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

4.2.3.

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administra va ou judicialmente;
4.2.3.1.

Quanto às empresas estrangeiras, para o seu cadastramento no SICAF, deverão atender às exigências do art. 20-A da IN/SEGES/ME nº 10/2020.

4.2.4.

que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.

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

4.2.6.

en dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7.

organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP (Lei nº 9.790/1999), atuando nessa condição (Acórdão 746/2014 do Tribunal de Contas da União – TCU – Plenário);

4.2.8.

ins tuições sem ﬁns lucra vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05/2017);
4.2.8.1.
É admissível a par cipação de organizações sociais, qualiﬁcadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as a vidades previstas no
contrato de gestão ﬁrmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respec vos atos cons tu vos.

4.2.9.
Será permi da a par cipação de coopera vas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compar lhamento ou rodízio das a vidades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
4.2.9.1.
Em sendo permi da a par cipação de coopera vas, serão estendidas a elas os bene cios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no
art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.
4.3.

Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de conﬁança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1.
Para os ﬁns do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF
nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u lização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de conﬁança neste órgão contratante.
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6847939&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000897&inf…

3/38

23/11/2020

4.5.

SEI/MCTI - 6093930 - Documento

Como condição para par cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela vo às seguintes declarações:
4.5.1.

que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.2.

que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos;

4.5.3.

que cumpre os requisitos para a habilitação deﬁnidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4.

que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar go 7°,
XXXIII, da Cons tuição;
4.5.6.

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

4.5.7.

que não possui, em sua cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons tuição Federal;

4.5.8.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
4.6.
Será permi da a par cipação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em cer dão emi da pela instância judicial competente, que cer ﬁque que a interessada está apta economicamente e
ﬁnanceiramente a par cipar de procedimento licitatório (Acórdão nº 1201/2020 do Tribunal de Contas da União – TCU – Plenário).
4.7.

A declaração falsa rela va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa camente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.

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

5.3.

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

5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade ﬁscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº
123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emi das pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re rar ou subs tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7.
proposta.

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiﬁcação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da

5.8.
de lances.

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

6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.

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

6.1.1.

Valor unitário e total do item;

6.1.2.

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

6.2.

Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a CONTRATADA.

6.3.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
6.3.1.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do ar go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.3.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras
contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quan ta vo necessário, com base na alínea "b" do inciso
I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.

6.4.

A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompa vel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
6.4.1.

cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man do durante toda a execução contratual;
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6.4.2.
cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para ﬁns de total
ressarcimento do débito.
6.5.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efe vos recolhimentos da empresa nos úl mos doze
meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à ﬁscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os ﬁns do previsto no subitem anterior.
6.6.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão re dos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas con das, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso
de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan dades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua subs tuição, quando couber.
6.8.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
6.9.

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

6.10.

Será considerado o prazo de validade previsto no item acima para as propostas encaminhadas sem prazo de validade ou com validade inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.11.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ﬁcam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.12.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando par ciparem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário).

6.12.1.
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons tuição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso veriﬁcada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.

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

7.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2.
Quando da conformidade da proposta cadastrada no sistema, conforme item anterior, antes da abertura da fase de lances, o Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especiﬁcações exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

Quando da conformidade da proposta cadastrada no sistema, também será desclassiﬁcada a proposta que iden ﬁque o licitante.

7.2.2.

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

7.2.3.

A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.

O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas par ciparão da fase de lances.

7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa compe
7.5.1.

va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.6.

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

7.7.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.
por cento).

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,50%. (meio

7.9.
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automa camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl mos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
7.10.
A prorrogação automá ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
7.11.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automa camente.

7.12.
Encerrada a fase compe va sem que haja a prorrogação automá ca pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus ﬁcadamente, admi r o reinício da sessão pública de lances,
em prol da consecução do melhor preço.
7.13.

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

7.14.

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

7.15.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe

va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par cipantes, no sí o eletrônico u lizado para divulgação.
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7.17.

O Critério de julgamento adotado será o menor preço total do item, conforme deﬁnido neste Edital e seus anexos.

7.18.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19.
Em relação à par cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe vada a veriﬁcação automá ca, junto à Receita Federal, do porte da en dade
empresarial. O sistema iden ﬁcará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte par cipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015
7.20.

A possibilidade de exclusão de lance inexequível por parte do Pregoeiro não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.

7.21.
Em relação à par cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe vada a veriﬁcação automá ca, junto à Receita Federal, do porte da en dade
empresarial. O sistema iden ﬁcará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte par cipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.22.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
7.23.
A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá ca para tanto.
7.24.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classiﬁcação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.25.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se iden ﬁque aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.26.

Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances ﬁnais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.27.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

7.27.1.

prestados por empresas brasileiras;

7.27.2.

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.27.3.
prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.28.

Persis ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.29.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob da
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1.

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

7.29.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiﬁcado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao úl mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares da proposta, quando necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.29.2.1.
No caso do não envio da proposta readequada no prazo determinado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo (a) Pregoeiro (a), a licitante será desclassiﬁcada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
7.29.2.2.

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de ﬁndo o prazo.

7.30.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.

A ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa bilidade do preço em relação ao máximo es pulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2.

A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Proposta de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta ﬁnal, conforme anexo deste Edital.

8.3.
A Proposta de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respec vos valores readequados ao
lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
8.3.1.
No caso do não envio da proposta readequada no prazo determinado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo (a) Pregoeiro (a), a licitante será desclassiﬁcada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.
8.4.

A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Proposta de Preços não caracteriza mo vo suﬁciente para a desclassiﬁcação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.5.

Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.5.1.

não es ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
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8.5.2.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3.

não apresente as especiﬁcações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4.

apresentar preço ﬁnal superior ao preço máximo ﬁxado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
8.5.4.1.

Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suﬁcientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1. for insuﬁciente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respec vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5.4.1.2.
apresentar um ou mais valores da proposta/planilha de custo, se couber, que sejam inferiores àqueles ﬁxados em instrumentos de caráter norma vo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções cole vas de trabalho vigentes.
8.6.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar go 43 da Lei n° 8.666,
de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.7.
Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante e evidente pela análise da
proposta, não sendo possível a sua imediata desclassiﬁcação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.8.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.8.1.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.9.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta
8.9.1.

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de ﬁndo o prazo

8.9.2.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as propostas readequadas com o valor ﬁnal ofertado.

8.10.

Todos os dados informados pelo licitante em sua proposta deverão reﬂe r com ﬁdelidade os custos especiﬁcados e a margem de lucro pretendida.

8.11.

O Pregoeiro analisará a compa bilidade dos preços unitários apresentados na Proposta de Preços com aqueles pra cados no mercado.

8.12.
Erros no preenchimento da proposta não cons tuem mo vo para a desclassiﬁcação da proposta. A proposta poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço.
8.12.1.
8.12.2.

O ajuste de que trata este disposi vo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.13.

Para ﬁns de análise da proposta quanto ao cumprimento das especiﬁcações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.14.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.

8.15.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con nuidade da mesma.

8.16.
O Pregoeiro poderá promover diligência des nada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admi ndo a correção de falhas de natureza formal e a complementação de
informações.
8.17.
No que se refere à par cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos ar gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.18.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro, junto com a equipe de apoio e área técnica responsável, veriﬁcará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o eventual descumprimento das condições de
par cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros.
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do pelo Conselho Nacional de Jus ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra vos - CADICON, man dos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
9.1.1.
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs tuição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(h ps://cer doesapf.apps.tcu.gov.br/).
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9.1.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.3.
Ainda para ﬁns de veriﬁcação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente, realizar consulta em sí os oﬁciais de órgãos e en dades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé
pública, cons tuindo os documentos ob dos como meio legal de prova.
9.1.3.1.
Caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impedi vas Indiretas” em relação à primeira classiﬁcada no certame, o Pregoeiro deverá promover diligências para o levantamento de conjunto
de indícios no sen do de analisar a conﬁguração da tenta va de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou da conﬁguração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art.
14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei An corrupção).
9.1.3.1.1. A tenta va de burla será veriﬁcada por meio dos vínculos societários, linhas de prestação de serviços similares, dentre outros.
9.1.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassiﬁcação.
9.1.3.2.
Cons tuem indícios para a conﬁguração da tenta va de fraude ou burla a confusão societária e/ou o compar lhamento de estrutura humana e sica entre as pessoas jurídicas envolvidas, em
especial as seguintes caracterís cas:
a) iden dade dos sócios;
b) atuação no mesmo ramo de a vidades;
c) data de cons tuição da nova empresa posterior à data de aplicação da sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compar lhamento ou transferência da mesma estrutura sica, técnica e/ou de recursos humanos.
e) iden dade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;
f) iden dade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
9.1.3.3.
Diante da constatação de possível tenta va de burla ou fraude à qualquer sanção de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada a uma outra empresa, o
Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo deﬁnido na
sessão, devendo a licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prá ca de comportamento ilícito.
9.1.3.4.
Constatada a tenta va de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão temporária e/ou impedimento
de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a) inabilitará a licitante por inap dão jurídica para assumir obrigações com a Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento administra vo especíﬁco obje vando a apuração exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilização da licitante pela
prá ca de comportamento inidôneo.
9.1.4.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par cipação.

9.1.5.
No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2.
Constatada a ocorrência obje va de uma das hipóteses de impedimento de par cipação previstas neste instrumento, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do sistema e concederá à respec va
licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impedi va de par cipação no certame.
9.3.
Caso atendidas as condições de par cipação, a habilitação do licitantes será veriﬁcada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e
trabalhista, à qualiﬁcação econômica ﬁnanceira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma va SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.3.1.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante u lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia ú l anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.3.2.
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respec va documentação atualizada.
9.3.3.
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais emissores de cer dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
cer dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.4.
Para ﬁns de habilitação jurídica, o Pregoeiro veriﬁcará a compa bilidade entre o objeto do certame e as a vidades previstas como “objeto social” no ato cons tu vo das licitantes, conforme natureza da
pessoa jurídica.
9.5.
Caso haja a par cipação de empresas estrangeiras, todos os documentos exigidos em equivalência com os apresentados por empresas nacionais, estando em língua estrangeira, poderão ser entregues, desde
que acompanhados de tradução livre.
9.6.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.6.1.
Em relação à documentação complementar, caso seja solicitada, e a Licitante não logre êxito em enviar eletronicamente ou equivocar-se no envio do arquivo através do sí o oﬁcial (COMPRASNET),
deverá oﬁcializar a solicitação ao Pregoeiro da reabertura do prazo remanescente no sistema, através do e-mail licita@mc c.gov.br contendo o “print screen” da tela ou outras documentos comprobatórios, e avisar
por telefone (61) 2033-7449.
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9.6.1.1.

Tal solicitação não será garan a da reabertura de prazo após a análise do Pregoeiro.

9.6.1.2.

Os documentos que por ventura sejam enviados por e-mail, serão disponibilizados no Portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI - www.gov.br/mc .

9.6.1.3.
Caso a extensão dos documentos impossibilite o envio por e-mail, será aceita outra forma eletrônica de acesso aos documentos, contanto que seja disponibilizado senha de acesso para o
pregoeiro e seja dada a publicidade aos demais par cipantes.
9.6.2.
Caso na hipótese do sí o oﬁcial (COMPRASNET) es ver indisponível, deverá registrar através do Portal de Compras do Governo Federal - h ps://www.gov.br/compras na “Central de Atendimento ao
Usuário” (Plataforma de Atendimento: h ps://portaldeservicos.economia.gov.br/citsmart/login/login.load ou 0800-978-9001) um acionamento do ocorrido, remetendo o protocolo para o e-mail licita@mc c.gov.br e
aviso por telefone (61) 2033-7415 ao Pregoeiro para reabertura do prazo remanescente no sistema.
9.6.2.1.

Após análise do pregoeiro em consulta ao SERPRO, tal solicitação não será garan a da reabertura de prazo.

9.7.
digital.

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

9.8.

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

9.9.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da matriz.
9.9.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e ﬁlial com diferenças de números de documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
9.10.

Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para ﬁns de habilitação.

9.11.

Habilitação jurídica:

9.11.1.

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s, a cargo da Junta Comercial da respec va sede;

9.11.1.1.

A possibilidade de par cipação de empresário individual dependerá da comprovação de que consegue prestar o serviço, conforme requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

9.11.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.11.3.

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par cipante sucursal, ﬁlial ou agência;

9.11.4.

No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.11.5.

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.11.5.1.

Quanto às empresas estrangeiras, para o seu cadastramento no SICAF, deverão atender às exigências do art. 20-A da IN/SGP/ME nº 10/2020.

9.11.6.
No caso de sociedade coopera va: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respec va sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
9.11.7.
9.12.
9.12.1.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec va.
Regularidade ﬁscal e trabalhista:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.12.2.
Prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.12.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS);

9.12.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.12.5.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes federal, rela vo ao domicílio ou sede do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto contratual;

9.12.6.

Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, rela va à a vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.12.7.
Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.13.
9.13.1.

Qualiﬁcação Econômico-Financeira:
Cer dão nega va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
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9.13.1.1.
No caso de cer dão posi va de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respec vo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do
art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação
9.13.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua subs tuição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.13.2.1.

no caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.13.2.2.

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.13.2.3.
Caso o licitante seja coopera va, tais documentos deverão ser acompanhados da úl ma auditoria contábil-ﬁnanceira, conforme dispõe o ar go 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão ﬁscalizador
9.13.3.
A comprovação da situação ﬁnanceira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da
aplicação das fórmulas:
LG =

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

SG =

A vo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

A vo Circulante
Passivo Circulante

LG = (A vo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
SG = (A vo Total) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
LC = (A vo Circulante) / (Passivo Circulante)
9.13.4.
As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os
riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor da proposta ﬁnal.
9.13.5.

As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira por meio de:

9.13.5.1.
Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (A vo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento)
do valor es mado para a contratação ou item per nente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;
9.13.5.2.
Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es mado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do úl mo exercício
social, apresentados na forma da lei, vedada a subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta.
9.14.

Qualiﬁcação Técnica:

9.14.1.

Deverá ser observado o determinado no item 19.3 do Termo de Referência, anexo I deste Edital.

9.14.2.
Comprovação de ap dão para a prestação de serviços em caracterís cas, quan dades e prazos compa veis com o objeto desta licitação, ou com o item per nente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, nas condições es puladas no item 19.3.1 do termo de referência.
9.14.2.1.
O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi midade dos atestados apresentados, apresentando, em caso de diligências, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
9.14.3.
Declaração de que instalará escritório na cidade de Brasília ou apresentar declaração de que prestará os serviços por meio de AGÊNCIA VIRTUAL, com estrutura necessária para administração dos
serviços à distância, via internet. A instalação do escritório, seja sico ou virtual, deverá ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a par r da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto
no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SEGES/MP nº 05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, ﬁlial ou escritório no local deﬁnido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.
9.14.4.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do úl mo exercício.
9.14.5.
A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal e trabalhista não impede que a licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.
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9.14.6.

Em relação às licitantes coopera vas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

9.14.6.1.
A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respec vas atas de inscrição e a comprovação de que estão
domiciliados na localidade da sede da coopera va, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
9.14.6.2.

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.14.6.3.

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.14.6.4.

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.14.6.5.

A comprovação de integração das respec vas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.14.6.6.
Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da coopera va: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
ins tuídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três úl mas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em
assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a coopera va a contratar o objeto da licitação;
9.14.6.7.
ﬁscalizador.

A úl ma auditoria contábil-ﬁnanceira da coopera va, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão

9.14.7.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do úl mo exercício.
9.14.8.
A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal e trabalhista não impede que a licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.14.9.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14.10.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade ﬁscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jus ﬁca va.
9.14.11.
A não-regularização ﬁscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de classiﬁcação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va com alguma restrição na documentação ﬁscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.14.12.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con nuidade da mesma.

9.14.13.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, nos moldes do Decreto nº 10.024/2019, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
9.14.14.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14.15.
No que se refere à par cipação das microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos
ar gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.14.16.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação ﬁxadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.14.17.
O documento que não ver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura da presente
licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
9.14.18.

Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado..

9.15.

Diante da situação de pandemia da COVID-19, da análise da documentação habilitatória ﬁscal, jurídica e trabalhista, considerará as alterações norma vas sobre os temas que ocorreram neste período.

10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.
A proposta ﬁnal do licitante declarado vencedor, proposta adequada ao úl mo lance ofertado após a negociação realizada, deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal.
10.1.2.
10.1.3.
10.2.
10.2.1.
10.3.

apresentar a proposta de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para ﬁns de pagamento.
A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à CONTRATADA, se for o caso.
Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a CONTRATADA.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
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Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes

10.4.
A oferta deverá ser ﬁrme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassiﬁcação.
10.5.

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

10.6.

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

11.

DOS RECURSOS

11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal e trabalhista da licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo vos, em campo próprio do sistema.
11.2.

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a tempes vidade e a existência de mo vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.3.

Na mo vação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.

11.3.1.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriﬁcará as condições de admissibilidade do recurso.

11.3.1.1.

A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de recurso será devidamente mo vada e registrada em campo próprio do sistema.

11.3.2.

Não será admi da intenção de recurso quando:
a) constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
b) fundada em mera insa sfação da licitante;
c) ostentar caráter meramente protelatório.

11.4.

Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às razões recursais no prazo indicado.

11.4.1.

A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.4.2.

Admi da a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão objeto do recurso.

11.4.3.
Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, in mados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.4.3.1.

Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências des nadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, cons tuindo meio legal de prova os documentos ob dos.

11.4.4.
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo prazo fazê-lo subir,
devidamente informado, para decisão.
11.5.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce veis de aproveitamento.

11.6.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital, conforme informado no item - Disposições Gerais deste Edital.

12.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repe dos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiﬁcado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não re rar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
ﬁscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.

13.

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

12.2.1.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2.

A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
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13.2.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1.

Será exigida a prestação de garan a na presente contratação, conforme regras estabelecida no item 17 do Termo de Referência.

15.

DO TERMO DE CONTRATO

15.1.

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será ﬁrmado Termo de Contrato ou emi do instrumento equivalente.

15.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par r da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1.
Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
15.2.2.
15.3.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus ﬁcada do adjudicatário e aceita pela Administração.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi da à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que.

15.3.1.

referida Nota está subs tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993, se couber;

15.3.2.

a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con das no edital e seus anexos;

15.3.3.
15.4.

a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar gos 79 e 80 da mesma Lei.
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

15.5.
Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar
com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.
15.5.1.
Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o licitante vencedor não es ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.
15.5.2.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
15.6.

Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser man das pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.7.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classiﬁcação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
15.8.
Informa-se que para assinatura dos Contratos, bem como para envio de documentos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, inclusive aqueles referentes a pagamentos, recomenda-se que
os licitantes vencedores se cadastrem no Sistema de Pe cionamento Eletrônico - CADSEI - no sí o <h p://sistema.mc c.gov.br/CADSEIWeb/pages/externo/SisCADSEI.jsf>.
16.

DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

16.1.

As regras acerca do reajustamento em sen do geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17.

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1.

Os critérios de aceitação do objeto e de ﬁscalização estão previstos no Termo de Referência.

18.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de Referência.

19.

DO PAGAMENTO

19.1.

As regras acerca do pagamento do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
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20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1.

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

20.1.1.

não assinar o termo de contrato ou aceitar/re rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2.

apresentar documentação falsa;

20.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5.

não man ver a proposta;

20.1.6.

cometer fraude ﬁscal;

20.1.7.

comportar-se de modo inidôneo.

20.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
20.3.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ﬁcará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.3.1.

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos signiﬁca vos ao objeto da contratação;

20.3.2.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor es mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.3.3.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4.

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.3.4.1.

A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no subitem 20.1 deste Edital.

20.3.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com as demais sanções.

20.5.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou Processo Administra vo de Responsabilização – PAR.
20.6.
A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administra va.
20.6.1.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente público.
20.7.
Civil.

Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419 do Código

20.8.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.9.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
20.10.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.11.

A prá ca de atos contra a Administração Pública, dispostos na Lei 12.846/2013 sujeita o infrator às sanções nela previstas.

20.12.

As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1.

Até às 18:00 horas do terceiro dia ú l anterior à data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2.
A impugnação poderá ser realizada na forma eletrônica, pelo e-mail licita@mc c.gov.br ou por pe ção dirigida ou protocolada no Protocolo Geral no seguinte endereço: Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações-MCTI, Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Térreo.
21.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade das áreas envolvidas.
21.4.

Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data para a realização do certame.
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21.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até às 18:00 horas do terceiro dia ú l anterior à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade das áreas envolvidas.
21.7.
21.7.1.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8.

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

22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o primeiro dia ú l subsequente, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3.

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

22.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para ﬁns de habilitação e classiﬁcação.
22.5.
É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências des nadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, cons tuindo meio legal de prova os documentos
ob dos pelo Pregoeiro
22.6.
A inclusão posterior de documentos será admi da em caráter de complementação de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à
época da abertura do certame, no sen do de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
22.7.

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

22.8.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.
22.9.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
22.10.

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

22.11.
público.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse

22.12.

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

22.13.

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

22.14.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: h ps://www.gov.br/mc e h ps://www.gov.br/compras, e também poderão ser lidos e/ou ob dos na Divisão de Contratações Públicas –
DICOP deste Ministério, situada à Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sobreloja, Sala 132, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas.
22.15.
Os autos do processo administra vo permanecerão com vista franqueada aos interessados, podendo este solicitar formalmente pelo endereço eletrônico licita@mc c.gov.br, o qual será concedido o acesso
por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
22.16.

Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência e seus anexos; e
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato.

MARTA SOARES B. TORQUATO
Técnica Responsável
DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO
Autoridade Competente
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ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de confecção e fornecimento de crachás em PVC, tamanho 86x54 mm, em policromia, nas cores e modelos constantes no Anexo I, para
atender às necessidades da Administração Central do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste instrumento:

QUANTIDADE
ITEM CATSER ESPECIFICAÇÃO

01

10111

CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL COM BRILHO, DIMENSÕES DE 0,76 X 85 X 54 MM, TRATAMENTO ESPECIAL PARA
DIGITALIZAÇÃO DA FOTO, CASO NECESSÁRIO. COM IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA QUALIDADE FRENTE E VERSO, COM DADOS VARIÁVEIS. LAYOUT SERÁ
FORNECIDO PELA CONTRATANTE NA SOLICITAÇÃO.

ESTIMADA
ANUAL

2.219

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum conforme trata a Lei nº 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e caracterís cas gerais e especíﬁcas encontradas no
mercado.
1.3. Os quan ta vos dos itens são os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.
1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no ar go 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
1.6. As quan dades es madas na tabela acima têm como obje vo a formação do preço global e servem tão somente de orientação para a elaboração da proposta, não sendo obrigação do Órgão a u lização da quan dade
total.
1.7. Todos os serviços deverão ser executados por apenas uma pessoa jurídica, jus ﬁcando o processo licitatório e a contratação em único grupo, até mesmo por economicidade processual, de ﬁscalização e de controle dos
serviços, evitando potencializar riscos e diﬁculdades da gestão com a pluralidade de contratos autônomos, para atender uma mesma intenção contratual.
1.8. Apesar de a regra a ser observada pela Administração nas licitações ser o parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).
1.9. De acordo com o Acórdão/TCU 1214/2013-Plenário, “deve ser evitado o parcelamento” de serviços não especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, garçom, etc., sendo objeto de parcelamento apenas os
serviços em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e
vídeo, informá ca."
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação se jus ﬁca porque os serviços elencados não cons tuem atribuições constantes do quadro de servidores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; além disso, visa a iden ﬁcação dos servidores,
empregados públicos e estagiários do Ministério, de modo a permi r o efe vo controle de entrada, permanência e saída no local de trabalho, visando resguardar a segurança de todos.
2.2. Além disso, com a ex nção do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e a criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI e do Ministério das Comunicações - MCOM,
conforme Medida Provisória n.º 980, de 10 de junho de 2020, há a necessidade de subs tuição dos crachás de iden ﬁcação existentes, bem como se faz necessária a confecção de crachás para disponibilizar aos servidores
do Ministério das Comunicações.
2.3. Cabe salientar que a escolha do material a ser u lizado se deu pela necessidade de se manter o padrão existente, já que os crachás atualmente em uso também são de PVC. Além disso, esse po de material possui
ﬂexibilidade, facilidade de impressão e boa durabilidade.
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. Solução 1: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de confecção e fornecimento de crachás em PVC.
3.1.1. Descrição:
3.1.1.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço Global, jus ﬁcando-se, para isso, a agilidade, a economicidade, o ganho de escala e maior eﬁciência na gestão do contrato.
3.1.1.2. Este po de contratação engloba todas as despesas decorrentes da contratação, no que tange a equipamentos, taxas, remuneração da mão de obra, ferramentas e demais materiais necessários para a perfeita
execução dos serviços.
3.1.1.3. Este serviço é u lizado em caráter eventual, nos casos em que se requerem prazos mais curtos para as demandas. Com estas caracterís cas, os serviços são contratados no regime "sob demanda" sem compromisso
ﬁxo, com empresa prestadora, mediante a formalização de contrato com valor es mado representa vo da expecta va de uso.
3.1.1.4. Nesta contratação, os itens estão distribuídos por um único grupo conforme es ma va de quan dade, com isso a licitação será a mais sa sfatória do ponto de vista da eﬁciência técnica, devido à concentração de
responsabilidade pela execução dos serviços em uma só pessoa e garan a dos resultados e o melhor controle dos serviços pela ﬁscalização.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum de caráter con nuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade dispensa de licitação, considerando a
demanda con nua de solicitação de crachás, em virtude da rota vidade de servidores e situações corriqueiras (nomeações diárias em cargos comissionados, ingresso de servidores e empregados públicos, retorno de
cessões e requisições, perdas e roubos, etc).
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507/2018, não se cons tuindo em quaisquer das a vidades previstas no art. 3º do aludido Decreto, cuja execução indireta é vedada.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1. Requisitos necessários para o atendimento da necessidade:
5.1.1.1. Enquadramento do objeto na categoria de serviços comuns, que trata a Lei nº 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e caracterís cas gerais e especíﬁcas encontradas no
mercado.
5.1.1.2. Enquadramento nos pressupostos do Decreto nº 9.507/2018, cons tuindo-se em a vidades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respec vo plano de cargos, vedadas a transferência de responsabilidade para a realização de atos administra vos ou a tomada de decisão para o contratado.
5.1.1.3. A prestação dos serviços será contratada por demanda, de acordo com as necessidades do MCTI e MCOM, de segunda a sexta, horário comercial, cabendo a CONTRATADA aceitar todas as regras e condições
impostas na legislação e nos instrumentos elaborados pela CONTRATANTE.
5.1.1.4. Disponibilizar mão de obra especializada, equipamentos e outros a vos necessários para o ﬁel cumprimento dos serviços.
5.1.2. Serviço Con nuado
5.1.2.1 A prestação dos serviços conﬁgura-se de natureza con nuada, desta forma, o prazo para execução dos serviços e de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos
limitada há sessenta meses, nos termos do inciso II, ar go 57, da Lei n°8.666/93, a contar da data de sua assinatura, tendo em vista que a interrupção desses pode comprometer a con nuidade das a vidades da
Administração e a sua execução estende-se por mais de um exercício ﬁnanceiro; dessa forma, por se tratar de serviço de natureza pública permanente, torna-se conveniente, em razão dos custos envolvidos na sua
contratação, um dimensionamento maior do prazo contratual com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para Administração, de que cabe citar, por exemplo: evitar custos administra vos desnecessários
com contratações repe vas que ensejariam dispêndios supérﬂuos à Administração haja vista que a necessidade e conveniência de manter disponíveis os serviços elencados neste instrumento são imprescindíveis à
Administração pelos mo vos ora exposto.
5.1.3. Critérios e Prá cas de Sustentabilidade:
5.1.3.1. Observar as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, devendo inclusive, as recomendações quanto à responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material.
5.1.3.2. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes prá cas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
5.1.3.2.1. Que os bens sejam cons tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2
5.1.3.2.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de cer ﬁcação do Ins tuto Nacional Metrologia, normalização e Qualidade Industrial- INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
5.1.3.2.3. Que os bens sejam preferencialmente, acondicionados em embalagem única adequada, com o menor volume possível, que u lize materiais recicláveis, de forma a garan r a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento;
5.1.3.2.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire va RoHS (Restric on of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
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5.1.3.2.5. Respeite as Normas Brasileiras- NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
5.1.3.2.6. Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme ins tuído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
5.2. A contratação está alinhada com a polí ca de contratações sustentáveis do Plano de Gestão de Logís ca Sustentável.
5.3. A licitante deverá apresentar Declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.
5.4. As obrigações da CONTRATADA e CONTRATANTE estão previstas neste Termo de Referência.
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
6.1.1. A confecção dos crachás considerará a necessidade da CONTRATADA, observando os modelos no Anexo I, conforme quadro abaixo.
ITEM ESPECIFICAÇÃO

01

Fornecimento de crachá (Identificação Funcional) em PVC, tamanho 86x54 mm, para servidores/empregados públicos, com fotografia digitalizada em policromia, conforme modelo constante no Anexo I; sistema de
impressão por termo-impressão, contendo proteção por overlay, com resistência à umidade e manuseio para maior durabilidade de fotos e dados, com serviço de personalização de dados.

02

Crachá contendo a identificação/título “ESTAGIÁRIO” (apenas frente), com número sequencial, em PVC, tamanho 86x54 mm, em policromia, conforme modelo constante no Anexo I; sistema de impressão por termoimpressão, contendo proteção por overlay, com resistência à umidade e manuseio para maior durabilidade.

03

Crachá contendo a identificação/título “PROVISÓRIO” (apenas frente), com número sequencial, em PVC, tamanho 86x54 mm, em policromia, conforme modelo constante no Anexo I; sistema de impressão por termoimpressão, contendo proteção por overlay, com resistência à umidade e manuseio para maior durabilidade.

Quantidade total estimada: 2.219 crachás

6.1.1.1.Detectada a necessidade, a Divisão de Cadastro de Pessoal deste MCTI e/ou MCOM emi rá Solicitação de Serviços e a remeterá por e-mail à
recebimento.

CONTRATADA, que deverá conﬁrmar o

6.1.2. Os serviços deverão ser realizados por meio de requisição emi da única e exclusivamente pela DIVISÃO DE CADASTRO DE PESSOAL - DICAD, denominada ORDEM DE SERVIÇO (modelo no Anexo III), contendo todos os
dados necessários e sua perfeita iden ﬁcação.
6.1.3. Os itens 02 e 03 da tabela, especiﬁcados acima, que dizem respeito à iden ﬁcação provisória e dos estagiários, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, na totalidade da quan dade
es mada, considerando que os crachás serão u lizados por novos servidores e estagiários até que os crachás deﬁni vos ﬁquem prontos e sejam entregues nas dependências do ministério.
6.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da requisição de serviço.
6.3. A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será preferencialmente formalizada por meio eletrônico, sendo realizada por e-mail ins tucional, devendo a CONTRATADA conﬁrmar o recebimento no prazo
máximo de 2 (duas) horas.
6.4. Os ques onamentos da ﬁscalização por meio de correspondências oﬁciais deverão ser respondidos pela CONTRATADA em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de que lhe sejam aplicadas as sanções cabíveis.
6.5. A gestão e a ﬁscalização técnica do contrato ﬁcarão sob a responsabilidade de servidores formalmente designados pela autoridade competente do MCTI e/ou MCOM, devendo quando possível, ser implementadas em
observância ao princípio da segregação de funções. Nesse contexto, o recebimento deﬁni vo ﬁcará a cargo do Gestor do contrato e o recebimento provisório, a cargo do Fiscal Técnico.
6.6. A CONTRATADA deverá administrar todo e qualquer assunto rela vo aos seus empregados, respondendo perante o Órgão por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.
6.7. Os serviços de confecção e fornecimento de crachás serão realizados por demanda, de acordo com as especiﬁcações e prazos estabelecidos, exceto os itens 02 e 03, citados no subitem 6.1.3, que deverão ser entregues
uma única vez, na totalidade da quan dade es mada.
6.8. A Administração pagará efe vamente pelos serviços executados ou fornecidos, de acordo com os preços apresentados pela CONTRATADA, e adequação ao Instrumento de Medição de Resultados - IMR.
6.9. Quando detectados incorreções, erros ou defeitos no ato da conferência dos serviços, a CONTRATADA obriga-se a refazer o serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após solicitação formal do MCTI e/ou MCOM,
sem nenhum ônus para o órgão.
6.10. A CONTRATADA deverá atender às solicitações de emergência em até 03 (três) horas a contar do envio da Ordem de Serviço, que será acompanhado de ligação do ﬁscal de contrato para conﬁrmação do recebimento
da demanda e início da contagem do prazo.
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6.11. O contato entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas, será, exclusivamente, através do Gestor ou Fiscal Técnico do Contrato.
6.12. Os crachás deverão ser entregues à Divisão de Cadastro de Pessoal para posterior distribuição.
6.13. A execução dos serviços será iniciada a par r da data assinatura do contrato pelas partes integrantes, mediante solicitação da ﬁscalização contratual por meio do modelo de Ordem de Serviço constante do Anexo III,
obedecendo às normas previstas neste Termo de Referência e contendo todas as informações necessárias ao atendimento do pedido.
7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
7.1. A aferição/medição dos serviços para efeito de pagamento será realizada com base no resultado, por meio do Instrumento de Medição de Resultado-IMR, conforme as seguintes diretrizes:
7.1.1. A CONTRATANTE u lizará o formulário Instrumento de Medição de Resultado – IMR (item 7.3), em consonância com as diretrizes da IN/MPDG n º 05/2017, para deﬁnir e padronizar a avaliação da qualidade dos
serviços prestados pela CONTRATADA.
7.1.2. O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em complemento à mensuração dos serviços efe vamente prestados, não devendo as adequações de pagamento, originadas pelo
descumprimento do IMR serem interpretadas como penalidades ou multas.
7.1.3. O valor pago mensalmente será ajustado ao resultado da avaliação do serviço por meio do IMR.
7.1.4. O procedimento de avaliação dos serviços será realizado periodicamente pelos ﬁscais do contrato, com base em pontuações atribuídas a cada item, gerando relatórios mensais de prestação de serviços executados.
7.1.5. A pontuação máxima será de 100% (cem por cento) para pagamento integral da Nota Fiscal/Fatura.
7.2. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir:
7.2.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a veriﬁcação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
7.2.2. A qualidade e quan dade dos recursos materiais u lizados;
7.2.3. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
7.2.4. A sa sfação do público usuário.
7.3. Todos os indicadores serão pontuados de acordo com o cumprimento dos aspectos apontados neste Termo de Referência, par ndo de 100% (cem por cento) dos aspectos atendidos e decrescendo de acordo com as
ocorrências de aspectos inadequados, sendo assim classiﬁcados:

INDICADOR-01 - Quantidade Solicitada x Quantidade Entregue
Quantidades (Item 6.1.2 do Termo de Referência)
ITEM

DESCRIÇÃO

Finalidade

Garantir a entrega do objeto

Meta a Cumprir

100% (cem por cento) da solicitação.

Instrumento de medição

Ordem de Serviço (OS) enviada (via e-mail) à CONTRATADA pela Fiscalização.
Por meio de mensagens eletrônicas (e-mail) à CONTRATADA.

Forma de Acompanhamento

Início - Data da Ordem de Serviços (OS) contendo a solicitação.
Fim - Comprovação formal, apresentada pela Contratada, contando a entrega do objeto.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

Média ponderada do número solicitado nas Ordens de Serviços (OS), contados de 100% (zero) até 98% (noventa e oito por cento) Sendo 100%=0 e demais=X.
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Início da vigência do contrato.
0< X < 100% = 100% do valor total da fatura;

Faixas de Ajustes no
Pagamento

98% < X < 90% = 95% do valor total da fatura; e
90% >X = 90% do valor da fatura.

Observações:

Caso haja impedimentos para o cumprimento do prazo, a Fiscalização deverá ser comunicada, por escrito, para que seja avaliada a medida necessária para que não haja incidência de ajustes na
fatura.
Todas as ocorrências devem ser formalmente registradas para acompanhamento pela Fiscalização e mensuração dos resultados alcançados pelo IMR.

INDICADOR-02- Solicitação de Emergência
Prazo atendimento das chamadas Emergências (Item 6.10 do Termo de Referência)
ITEM

DESCRIÇÃO

Finalidade

Garantir atendimento célere das demandas do órgão.

Meta a Cumprir

Prazo máximo de 3 (três horas) a contar do envio da solicitação.

Instrumento de medição

Ordem de Serviço (OS) enviada (via e-mail) à CONTRATADA pela Fiscalização, e chamada telefônica de confirmação da demanda para início da contagem do prazo.
Por meio de mensagens eletrônicas (e-mail) à CONTRATADA. e chamada telefônica.

Forma de Acompanhamento

Início - Data/Hora da Ordem de Serviço (OS) contendo a solicitação.
Fim - Comprovação formal, apresentada pela Contratada, contando a entrega do objeto.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

Média ponderada do tempo de atendimento das Ordens de Serviços (OS) para cada solicitação, contados como 0 (zero) até 3 h (três horas) do recebimento da (OS) e contado por hora até a efetiva
entrega. Sendo 3 h=0 e demais=X.

Início da vigência

Início da vigência do contrato.
0< X < 3 h (três) horas= 100% do valor total da fatura;

Faixas de Ajustes no Pagamento 4 h< X < 5 h (cinco) horas= 95% do valor total da fatura; e
5 h >X = 90% do valor da fatura.
Observações:

Caso haja impedimentos para o cumprimento do prazo, a Fiscalização deverá ser comunicada, por escrito, para que seja avaliada a medida necessária para que não haja incidência de ajustes na
fatura.
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Todas as ocorrências devem ser formalmente registradas para acompanhamento pela Fiscalização e mensuração dos resultados alcançados pelo IMR.

QUADRO RESUMO DOS INDICADORES
INDICADOR

META A SER ALCANÇADA

PERCENTAGEM MÁXIMA META ALCANÇADA PERCENTAGEM ALCANÇADA

01

100%

100%

100%

100%

02

3h

100%

3h

100%

-

100%

RESULTADO MÁXIMO DA AVALIAÇÃO (META) 100%

AFERIÇÃO DOS RESULTADOS
INDICADOR 01

Até 100% De 100% a 98% Abaixo de 90%

Percentual a ser pago na Nota Fiscal/Fatura 100%

95%

INDICADOR 02

De 3:01 h a 5 h Acima de 5 h

Até 3 h

Percentual a ser pago na Nota Fiscal/Fatura 100%

95%

90%

90%

Nota 1: A ngindo o resultado sa sfatório a fatura será paga em sua integralidade quando do conceito SATISFATÓRIO, decaindo o percentual conforme a aferição, em quaisquer dos indicadores, sendo 95% do total
quando RAZOÁVEL e 90% quando o resultado for INSATISFATÓRIO.
Nota 2: Não se trata de glosa, mas de adequação da qualidade exigida x qualidade alcançada.
7.4. O contrato não poderá ser renovado caso ocorram as seguintes condições:
7.4.1. Quando houver desconto de 10% (dez por cento) por mais de 04 (quatro) meses em qualquer dos indicadores durante a vigência inicial do contrato, assim como nos próximos 12 (doze) meses, nos casos em que o
contrato for renovado.
7.4.2. Quando ocorrer desconto de 10% (dez por cento) em qualquer dos indicadores por 03 (três) meses consecu vos no período de 12 (doze) meses, recomeçando a contagem no caso de renovação do contrato.
7.4.3. Poderá ser rescindido o contrato caso a CONTRATADA apresentar resultado insa sfatório por 06 (seis) meses durante a vigência inicial do contrato, em qualquer dos indicadores, assim como nos próximos 12 (doze)
meses, nos casos em que o contrato for renovado.
7.4.4. No início da vigência do INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR: a ﬁscalização dará um prazo de 30 (trinta) dias, a par r da data da assinatura do contrato, para que a CONTRATADA se adapte ao
estabelecido no IMR, podendo ser prorrogado por igual período, por solicitação formal da CONTRATADA e desde que tenha o aceite da CONTRATANTE.
7.4.5. Durante esse prazo, as infrações come das pela CONTRATADA serão devidamente no ﬁcadas ao Preposto, conforme descrito no IMR. Porém, as no ﬁcações decorrentes do IMR ocorridas ao longo desses 30 (trinta)
dias não repercu rão em glosa/ajuste no pagamento da Nota Fiscal/Fatura ou aplicação de sanções, resguardadas as demais glosas e sanções previstas no contrato.
8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
8.1. A periodicidade dos serviços é apenas uma es ma va acerca dos quan ta vos informados na tabela abaixo e não se cons tui em obrigação para o MCTI e/ou MCOM, sendo elencados com base no histórico de crachás
realizados até a presente data, devendo ainda a CONTRATADA estar preparada para atendimento em situações consideradas emergenciais.
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8.2. A quan dade média prevista descrita no quadro abaixo foi estabelecida a par r do consumo médio real no ano de 2019.
8.3. A Administração deve sempre adotar unidade de medida que permita a quan ﬁcação necessária à execução dos serviços e estabelecer a unidade de medida adequada para o po de serviço a ser contratado, de forma
que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da CONTRATADA.
8.4. A es ma va do quan ta vo baseou-se no número atual de servidores, empregados públicos e estagiários do MCTI (1.119 pessoas, segundo dados gerenciais do SIAPENet em junho de 2020), acrescida de mais
411 servidores do Ministério das Comunicações( conforme quan ta vo de cargos disposto no Decreto nº 10462, de 14/08/2020), considerando-se uma margem de segurança de 45%, sobre o total do quan ta vo, devido
a possibilidade de requisição de servidores pelo MCOM para compor o seu quadro de pessoal, podendo a ngir o mesmo número de servidores do MCTI.
8.5. Será obrigatório o uso de material de boa qualidade, em conformidade com as normas estabelecidas pelo INMETRO.
8.6. A licitante deverá enviar a proposta conforme modelo de formulário no Anexo II.
8.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos o lucro, seguro, impostos, taxas, pedágios, todas as despesas de qualquer natureza, diretas e indiretas, necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais,
tais como salários, transporte, materiais, despesas operacionais, etc.
8.8. Conforme súmula TCU 254/2010, o IRPJ – Imposto de renda pessoa jurídica e a CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido não devem constar da composição de preços.
8.9. A proposta deverá conter os seguintes requisitos:
8.9.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
8.9.2. A licitante deverá entregar Declaração de Vedação ao Nepo smo, Anexo IV deste Termo de Referência.
9. 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. No ﬁcar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção, cer ﬁcando-se que as soluções
por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
9.6. Não pra car atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto,
tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADA;
9.6.3. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.9. Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especiﬁcações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
no ﬁcações expedidas;
9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneﬁciado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10. 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 e u lizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan dade mínimas especiﬁcadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
10.2. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, 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, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à en dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ﬁcando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.4. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6847939&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000897&i…

22/38

23/11/2020

SEI/MCTI - 6093930 - Documento

10.5. Vedar a u lização, 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 ar go 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;
10.6. Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o dia trinta do mês
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida A va da União; 3) cer dões que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea
"c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas,
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços.
10.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela vos à execução
do empreendimento.
10.10. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer a vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
10.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
10.12. Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram este Termo de Referência, no prazo
determinado.
10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.
10.14. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu vos que fujam às especiﬁcações do memorial descri vo.
10.15. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
10.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislação, quando a contratada houver se beneﬁciado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
10.18. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
10.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;
10.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
10.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem limitações;
10.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.
12. 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
man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.
13. 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, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
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13.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualiﬁcação 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 ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova
a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respec vas quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.6. 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.
13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.8. As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção dessas a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
13.9. A ﬁscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e u lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme mencionado no item 7.3, ou outro instrumento subs tuto para
aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as a vidades contratadas; ou
b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizá-los com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
13.9.1. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
13.10. Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.
13.11. O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.12. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.13. A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
13.14. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
13.15. O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
13.16. A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma va SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per nente à contratação.
13.18. A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e ﬁscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento deﬁni vo dos serviços, nos termos abaixo.
14.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
14.3. O recebimento provisório será realizado pelo ﬁscal técnico e setorial ou pela equipe de ﬁscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
14.3.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados dos proﬁssionais encarregados pelo serviço, com a ﬁnalidade de
veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões ﬁnais que se ﬁzerem necessários.
14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada período de faturamento, o ﬁscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado
ao gestor do contrato.
14.3.1.2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à ﬁscalização não atestar a úl ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
14.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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14.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
14.3.2.1. Quando a ﬁscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à ﬁscalização
técnica e administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento deﬁni vo.
14.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl mo.
14.3.2.2.1. Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes:
14.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas correções;
14.4.2. Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela ﬁscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs tuto.
14.5. O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan as concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
14.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo
ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
14.6.1. Quando detectados erros ou defeitos no ato da conferência, a CONTRATADA obriga-se a refazer os serviços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após solicitação formal do MCTI. O produto deverá ter os defeitos
corrigidos, sem nenhum ônus para o MCTI e/ou MCOM.
15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme este Termo de Referência.
15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
15.4.1. O prazo de validade;
15.4.2. A data da emissão;
15.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;
15.4.4. O período de prestação dos serviços;
15.4.5. O valor a pagar; e
15.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das sanções cabíveis,
caso se constate que a CONTRATADA:
15.6.1. não produziu os resultados acordados;
15.6.2. deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
15.6.3. deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.
15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
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15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
15.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão
ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da CONTRATADA,
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.
15.12. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
15.13. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.
15.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
15.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.
15.15. É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da a va do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente.
15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pela CONTRATANTE,
entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
(6 / 100) I = 0,00016438
I = (TX) I=

TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

16. REAJUSTE
16.1. Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
16.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE, exclusivamente, para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.
16.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela úl ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice deﬁni vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
16.5. Nas aferições ﬁnais, o índice u lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deﬁni vo.
16.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer forma não possa mais ser u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
16.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo índice oﬁcial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi vo.
16.8. O reajuste será realizado por apos lamento.
17. GARANTIA DA EXECUÇÃO
17.1. O adjudicatário prestará garan a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual,
em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do contrato.
17.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garan a,
podendo optar por caução em dinheiro ou tulos da dívida pública, seguro-garan a ou ﬁança bancária.
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17.2.1. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).
17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.
17.2.3. A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
17.2.4. A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.2.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
17.2.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
17.2.4.3. multas moratórias e puni vas aplicadas pela Administração à CONTRATANTE; e
17.2.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
17.3. A modalidade seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
17.4. A garan a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especíﬁca na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
17.5. Caso a opção seja por u lizar tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme deﬁnido pelo Ministério da Fazenda.
17.6. No caso de garan a na modalidade de ﬁança bancária, deverá constar expressa renúncia do ﬁador aos bene cios do ar go 827 do Código Civil.
17.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros u lizados quando da contratação.
17.8. Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em
que for no ﬁcada.
17.9. A CONTRATANTE executará a garan a na forma prevista na legislação que rege a matéria.
17.10. Será considerada ex nta a garan a:
17.10.1. Com a devolução da apólice, carta ﬁança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a tulo de garan a, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
17.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme
estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
17.11. O garan dor não é parte para ﬁgurar em processo administra vo instaurado pela contratante com o obje vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
17.12. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garan a, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou
18.1.5. Cometer fraude ﬁscal.
18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que não acarretam prejuízos signiﬁca vos para o serviço
contratado;
18.2.2. Multa de:
18.2.2.1. 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;
18.2.2.2. 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 acima, ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;
18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
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18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garan a (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;
18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
18.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no subitem 18.1 deste Termo de Referência.
18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
18.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
18.4. 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 mensal do contrato

2

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

3

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

4

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

5

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

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;

05

2

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

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4

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

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03
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Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9

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; 03

10

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

01

11

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

01

18.5. Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou proﬁssionais que:
18.5.1. Tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
18.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra cados.
18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo 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.
18.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
A va da União e cobrados judicialmente.
18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
18.8. Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419 do Código Civil.
18.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves gação preliminar ou Processo Administra vo de Responsabilização - PAR.
18.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administra va.
18.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo
come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente público.
18.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade ﬁscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
19.2. Os critérios de qualiﬁcação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
19.3. Os critérios de qualiﬁcação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
19.3.1. Comprovar a ap dão para o desempenho de a vidade per nente e compa vel com o objeto deste Termo de Referência, por período não inferior a 01 (um) ano, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade
técnica, expedido(s) por pessoa (s) jurídicas de direito público ou privado. (§ 3º do ar go 30 da Lei nº 8.666/1993;
19.3.2. Os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar ap dão para desempenho de a vidade per nente e compa vel em caracterís cas, quan dades e prazos com o
objeto de que trata o processo licitatório.
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19.3.2.1. Nos termos do Acórdão 1.214/2013, somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se ﬁrmado para ser executado
em prazo inferior.
19.3.2.2. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade econômica principal ou secundária especiﬁcadas no contrato social vigente.
19.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
19.4.1. Valor Global: R$11.605,37 (onze mil, seiscentos e cinco reais e trinta e sete centavos).
19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
19.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
20.1. O custo es mado da contratação é de R$11.605,37 (onze mil, seiscentos e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme planilha abaixo:

QUANTIDADE

ITEM CATSER ESPECIFICAÇÃO

01

10111

ESTIMADA ANUAL

CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL COM BRILHO, DIMENSÕES DE 0,76 X 85 X 54 MM, TRATAMENTO
ESPECIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DA FOTO, CASO NECESSÁRIO. COM IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA QUALIDADE FRENTE E VERSO, COM
DADOS VARIÁVEIS. LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATANTE NA SOLICITAÇÃO.

2.219

VALOR TO
ESTIMADO

R$11.605,37

20.2. As es ma vas mencionadas na planilha do item 20.1 têm como obje vo a formação do preço global e servem tão somente de orientação para a elaboração da proposta, não sendo obrigação do Órgão a u lização da
quan dade total, dependendo da demanda e não cons tuindo, sob nenhuma hipótese, garan a de faturamento.
21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
21.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, a cargo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, proveniente da Ação 2000, fonte e
Elemento de Despesas constarão da respec va Nota de Empenho.
21.2. A autoridade signatária do instrumento contratual é responsável por garan r a compa bilidade dos serviços com Ação ora indicada.

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DOS CRACHÁS
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*Frente e verso do crachá/identificação funcional para servidores

*Crachás de identificação - estagiários e provisório (apenas frente)

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações,

Processo .º
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de
confecção e fornecimento de crachás em PVC.

Objeto:

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social e CNPJ:
Endereço completo:
Telefone:
E-mail:

O representante legal, o (a) Sr. (a) _________________________________________, infra-assinado, portador da Carteira de Iden dade nº _______________, CPF nº________________, declara que concorda com todas as
condições do Edital e seus anexos, para o que apresenta sua proposta ﬁnal vencedora, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI e/ou MCOM, conforme discriminado abaixo:

Grupo ITEM

ÚNICO

01

ESPECIFICAÇÃO

Quantidade Valor
anual
Unitário

Fornecimento de crachás em PVC, tamanho 86x54 mm, com fotografia digitalizada em policromia, sistema de impressão por termo-impressão, contendo proteção por overlay, com
resistência à umidade e manuseio para maior durabilidade de fotos e dados, com serviço de personalização de dados.

2219

Valor Total Mensal

R$

Valor Total Anual

R$

R$

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

No preço proposto estão inclusos todos os custos necessários à execução do serviço, objeto do Pregão em referência, constando todas as despesas, com a mão-de-obra a ser u lizada, bem como todos os tributos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais, sociais, comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitação e que inﬂuenciem na
formação dos preços desta proposta.

Função:

Quan dade
Relação dos Materiais e Equipamentos

Material

Quantidade

Especificação
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O prazo de validade da proposta é de _____ (____________) dias. (não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
Local, _______________________,_____ de_____________2020.
__________________________________________________
Assinatura do representante legal.

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço N.º:
Objeto do Contrato:

Contrato n.º
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de confecção e fornecimento de crachás em
PVC
DADOS DA CONTRATADA

Nome:
End:
CNPJ:
Telefone/Fax:
E-MAIL:
DADOS DOS USUÁRIOS/GESTORES SOLICITANTES

NOME UNIDADE/SETOR/SALA TELEFONE E-MAIL: NÚMERO/DATA DO PEDIDO

AUTORIZAÇÃO

Fica a Contratada autorizada a executar os serviços abaixo relacionados, conforme condições estipuladas no Contrato nº xx/20xx e Edital do Pregão
Eletrônico nº xx/20xx. Brasília, de de 20xx.
______________________________________
FISCAL DO CONTRATO

Ciente em __________/_____________/20xx

__________________________________
GESTOR DO CONTRATO

__________________________________
RESPONSÁVEL/CONTRATADA
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DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QDE VALOR UNT VALOR TOTAL

CRONOGRAMA
INÍCIO DOS SERVIÇOS:

TÉRMINO DOS SERVIÇOS:
RECEBIMENTO/AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços recebidos em: ______,_________,20xx_________
Avaliação/Qualidade dos serviços:________________________________________________________________________________________
Justificativa__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Ponderações pertinentes:________________________________________________________________________________________________
___________________________
FISCAL DO CONTRATO

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA
DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A
EMPRESA:_________________________________________________________________________,
completo)_____________________________________________________________________________.

Inscrita

sob

o

CNPJ

nº________________________,

sediada

à

(endereço

Declara para os devidos fins que:
a) tem conhecimento do Decreto n.º 7.203 de 4 de Junho de 2010 que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;
b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, não contrata e não contratará, durante toda a vigência do contrato, familiar de agente público que exerça cargo em
comissão ou função de confiança e que preste serviço nesta entidade;
c) considera-se “familiar” o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

Brasília, _______ de ___________________ de 20xx.

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6847939&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000897&i…

34/38

23/11/2020

SEI/MCTI - 6093930 - Documento

__________________________________________________________________
(Assinatura do representante legal)

ANEXO II - DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
ANEXO......

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – MCTI E A
EMPRESA ..................
CONTRATANTE:
A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES (MCTI), ins tuído pela Medida Provisória nº 380, de 10 de junho de 2020, que alterou a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede na Esplanada dos Ministérios, bloco “E”, em Brasília/DF, CEP 70.067-900, inscrito no CNPJ sob o n° ..........................................., neste ato representado pelo (a) ......................................
(cargo), Senhor (a) ..................................................... (nome), nomeado (a) pela Portaria nº ........, de ......... de .............. de .........., inscrito (a) no CPF nº .............................. portador (a) da Carteira de Iden dade nº
..........................

CONTRATADA:
A empresa .............................................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................................, sediado(a) na .................................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pela Senhor(a)
........................................ portador da Carteira de Iden dade nº ...................... e CPF nº .........................................., tendo em vista o que consta no Processo nº ..................., e em observância às disposições da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de junho de 2002, e da Instrução Norma va SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº
_______/20___, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços, sob demanda, de confecção e fornecimento de crachás em PVC, tamanho 86x54 mm, em policromia, nas cores e modelos constantes no Anexo I do
termo de referência, para atender às necessidades da Administração Central do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério das Comunicações, conforme condições, quan dades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
ITEM ESPECIFICAÇÃO

Quantidade Valor
anual

Valor Total Anual

Unitário
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CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICO
PVC FLÉXIVEL COM BRILHO, DIMENSÕES DE 0,76 X 85X 54 MM,
ÚNICO

TRATAMENTO ESPECIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DA FOTO, CASO
NECESSÁRIO. COM IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA QUALIDADE

2.219

R$

R$

FRENTE E VERSO, COM DADOS VARIÁVEIS. LAYOUT SERÁ
FORNECIDO PELA CONTRATANTE NA SOLICITAÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele ﬁxado no Edital, com início na data de XX/XX/XX e encerramento em XX/XX/XX, e somente poderá ser prorrogado nos termos do ar go 57, § 1º, da Lei n.
8.666, de 1993.
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.7. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ ....................... (....................................................................).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente es ma vo, de forma que os pagamentos devidos à contratada dependerão dos serviços efe vamente prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020 na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício ﬁnanceiro.
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.
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CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Será exigida a prestação de garan a na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.
CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a ﬁscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edita.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993 e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.2. É permi do à CONTRATADA caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Norma va SEGES/ME nº 53, de
8 de Julho de 2020.
12.2.1 A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo adi vo, dependerá de comprovação da regularidade ﬁscal e trabalhista da cessionária, bem como da cer ﬁcação de que a cessionária não se
encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
12.2.2 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria des nado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à
Administração, sem prejuízo da u lização de ins tutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05/2017.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, e normas e
princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oﬁcial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Jus ça Federal.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Brasília/DF

.....................................................................
(Cargo)
CONTRATANTE

...................................................................................
Representante
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1)__________________________

2)___________________________

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:

Documento assinado eletronicamente por Marta Soares Bezerra Torquato, Agente Administra vo, em 23/11/2020, às 13:22 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Domingos Carlos Pereira Rego, Coordenador-Geral de Recursos Logís cos, em 23/11/2020, às 13:27 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html, informando o código veriﬁcador 6093930 e o código CRC 029F910F.

Referência: Processo nº 01250.025787/2020-95
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