CREFITO-9
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102.2019.012
Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte conforme Lei
Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços, de natureza contínua, de Monitoramento Eletrônico (Alarme
eletrônico sonoro com sensores), com fornecimento e instalação em
comodato de equipamentos de sistema de alarme, circuito fechado de
televisão (monitoramento de CFTV) e serviços de monitoramento de
sistema de alarme 24 horas, sete dias por semana, incluso manutenção e
assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos, com
atendimento por equipe motorizada de ocorrências, identificadas através
do alarme contra intrusão (violações noturnas e diurnas), para proteção
do(s) imóvel(is) do Crefito-9, conforme especificações, quantidades e
exigências deste Edital e seus anexos.

DADOS DA LICITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: 09/10/2019
HORÁRIO: 14:00 horas (Horário de Brasília)
ENVIO DAS PPROPOSTAS: a partir do dia 24/09/2019 até o dia 09/10/2019 as 13:59h
(Horário de Brasília)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
EDITAL DISPONÍVEL: www.comprasnet.gov.br / www.crefito9.org.br
ESCLARECIMENTOS: licitacao@cefito9.org.br
ÓRGÃO LICITATE: UASG 926395 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO - Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 02 - Centro Politico Administrativo
Cuiabá/MT – CEP 78049-911
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2019
PROCESSO Nº 102.2019.012
EXCLUSIVO PARA ME e EPP
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª
REGIÃO - CREFITO-9, por intermédio do pregoeiro, designado pela Portaria nº 23 de
07 de maio de 2019, e da Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 11 de 20 de
fevereiro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tipo menor preço, por Item, para
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, de natureza
contínua, de Monitoramento, nos termos das disposições contidas na Lei n.º 10.520, de
17 de julho de 2002, no Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005 e legislação
correlata, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas no Decreto n.º 3.555,
de 8 de agosto de 2000, alterado pelos de n.ºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e
3.784, de 6 de abril de 2001; na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,
regulamentada pelo Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, Lei n.º 8.078, de 11 de
setembro de 1990, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010,
Instrução Normativa nº 5/2017 bem como na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações, conforme condições e especificações constantes das disposições abaixo e
dos Anexos a seguir discriminados, os quais são parte integrante do presente Edital:

1. DO OBJETO
1.1
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços, de natureza contínua, de Monitoramento Eletrônico (Alarme
eletrônico sonoro com sensores), com fornecimento e instalação em comodato de
equipamentos de sistema de alarme, circuito fechado de televisão (monitoramento de
CFTV) e serviços de monitoramento de sistema de alarme 24 horas, sete dias por
semana, incluso manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva dos
equipamentos, com atendimento por equipe motorizada de ocorrências, identificadas
através do alarme contra intrusão (violações noturnas e diurnas), para proteção do(s)
imóvel(is) do Crefito-9, nas especificações, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
1.2 A licitação será por item, conforme Termo de Referência.
1.3 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e a
descrição do objeto constante no site www.comprasnet.gov.br, “SIASG” ou Nota de
Empenho, prevalecerá à descrição deste Edital.
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2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME
2.1 A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das
propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia
e horário abaixo discriminado:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO UASG: 926395
DATA DA SESSÃO 09/10/2019
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14:00 horas (Horário Oficial de Brasília)
ENVIO DAS PPROPOSTAS: a partir do dia 24/09/2019 até o dia 09/10/2019 às
14:59h (horário de Brasília)
2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico
anteriormente estabelecidos desde que não haja comunicação do pregoeiro em
contrário.
2.3 Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 A eventual despesa decorrente da execução do objeto desta licitação estão
programadas em dotação orçamentária própria para o exercício de 2019, Elementos de
Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.009 – Serviços de Segurança Predial e Preventiva.
3.2 Nos exercícios seguintes as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas nos respectivos orçamentos do CREFITO-9.
4. – DA POSSIBILIDADE DE ADESÂO
4.1 Por se tratar de uma licitação tradicional na modalidade Pregão em sua forma
eletrônica, e não um Registro de Preço, esta licitação não permite a figura de Órgão
Participante e/ou Não Participante, sendo vedada a solicitação de adesões.
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO
5.1 O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Nona Região – Crefito-9 com apoio técnico e
operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
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Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico
para este órgão, integrante do Sistema de Serviços Gerais – SISG.
5.2. Todos os produtos descritos nos itens do Anexo I deste Edital são destinados
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em
virtude do valor total estimado inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do
artigo 48, I da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores, e Decreto
n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015.
5.3 As empresas interessadas em participar do presente pregão deverão estar com o
cadastramento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF ou providenciar o seu cadastramento e sua validação junto a qualquer Unidade
Cadastradora dos órgãos da Administração Pública Federal, até o terceiro dia útil
anterior à da data do recebimento das propostas, em cumprimento aos Decretos nº:
3.722 de 09 de janeiro de 2001, 4.485 de 25 de novembro de 2002 e 5.450 de 31 de
maio de 2005, devendo para tanto, apresentar os documentos pelos níveis que o
cadastro abranger, estes, previstos no capítulo II, art. 8º, incisos I, II, III, IV, V e VI da
Instrução Normativa nº 2 de 11/10/2010.
5.4. A empresa interessada deverá providenciar o registro de sua condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte em campo próprio do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e, ainda, quando do envio
eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet,
declarando que atende os requisitos do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014.
5.5. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:
5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.

Atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos;
Estejam previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) – do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio
www.comprasnet .gov.br;
Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, nos termos do §1º do art. 1º do Decreto n.º
3.722/2001;

5.6. Manifestarem, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, possuam pleno conhecimento e atendem às
exigências de habilitação do presente Edital e seus Anexos.
5.6.1. A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e da proposta, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
5.7. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido as empresas
que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/06.
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5.8. Os Licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico, deverão
observar o cumprimento dos requisitos de participação estabelecidos no art. 13 do
Decreto 5.450/05.
5.9. Não poderão participar da presente licitação direta ou indiretamente, as
interessadas que estejam enquadradas em um ou mais dos itens a seguir:
5.9.1. Empresas que não se enquadrem como microempresas ou empresas de
pequeno porte;
5.9.2. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
5.9.3. Que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em
licitação ou contratação com o CREFITO-9 e/ou impedimento de participar em
licitação
com
a
Administração
Pública
Federal
(Parecer
08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU com orientação Normativa 49 de
25/04/2014);
5.9.4. Que possuam registro de impedimento de contratação no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa
disponível no portal do Conselho Nacional de Justiça ou no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU;
5.9.5. Se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata ou
insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação
extrajudicial, dissolução ou liquidação bem como, licitantes que se apresentem
constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
5.9.6.

Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;

5.9.7. Empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto
desta licitação;
5.9.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no
art. 9º da Lei 8.666 de 1.993;
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1 A Licitante deverá estar previamente credenciada no sistema eletrônico para
participar deste “Pregão na forma eletrônica”, no site www.comprasnet.gov.br.
6.2 O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.
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6.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a esta Instituição,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
6.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
da Licitante ou de seu Representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
6.5 O credenciamento dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, com documentação válida no
referido cadastro e sem ocorrências que as impeçam de participar do presente
certame.
6.6 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

7. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, a partir da data de divulgação deste Edital no site:
www.comprasnet.gov.br até a data e horário da abertura da sessão pública contendo
além das especificações detalhadas do objeto ofertado e seu preço o atendimento dos
seguintes requisitos:
7.1.1 A proposta deverá especificar detalhadamente o objeto, contemplando
todas as especificações técnicas, com descrição detalhada, quantidade de
unidades para cada item, valor unitário e valor global, em algarismo, expressos
em real, com no máximo duas casas após a vírgula, nas condições e locais
constantes no Termo de Referência;
7.1.1.1 No ato de preenchimento da proposta no sistema, pede-se para
observarem que o campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” conta
com espaço para 5.000 (cinco mil) caracteres, sendo obrigatório o
preenchimento do detalhamento do objeto ofertado. (Não serão aceitas
somente as descrições que contenham: “idem ao edital”, ou “conforme
edital” ou “outras deste gênero”).
7.1.1.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o
fornecedor registrado.
7.1.2 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete/entrega,
seguros, instalação, desinstalação, e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto.
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7.1.3 O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de
Referência, sob pena de desclassificação de sua proposta.
7.1.4 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
7.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
7.3 Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em
campo próprio do sistema eletrônico:
7.3.1 Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
7.3.2 Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste
certame;
7.3.3 Que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB) c/c Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002.
7.3.4 Que a proposta apresentada, foi elaborado de maneira independente,
consoante o disposto na Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009,
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. (Declaração de Elaboração Independente de
Proposta).
7.4 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá informar tal
condição no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade
disponível no sistema eletrônico, afirmando que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 49 da mesma Lei.
7.6 O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá
ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da
presente licitação.
7.7 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituição.

WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br

7

CREFITO-9
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1 No dia e hora previstos no item 2 (dois) do presente Edital terá início a sessão
pública do Pregão Eletrônico, quando o Pregoeiro verificará a conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital. Caso constate irregularidade,
promoverá a exclusão da proposta. Uma vez executado este procedimento, o
Pregoeiro fará a divulgação das propostas classificadas ordenadas automaticamente
pelo sistema, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
8.2 Serão desclassificadas as propostas:
8.2.1 Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer
natureza ou descontos não previstos neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;
8.2.2 Que forem totalmente omissas, não apresentarem as informações principais
na descrição, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas
nas ofertas de outras licitantes;
8.2.3 Que ofertem preços manifestamente inexequíveis assim considerados
aqueles irrisórios ou de valor zero;
8.2.4 Que identifiquem o licitante;
8.2.5 Que apresentem quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra
condição não prevista neste Edital.
8.3 A desclassificação de qualquer proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1 Somente participarão da fase de lance, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
ordenadas automaticamente pelo sistema, quando então este dará inicio à fase
competitiva, podendo os licitantes encaminhar lances sucessivos, pelo VALOR TOTAL
DO ITEM, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente estes informados do recebimento do lance e o do valor consignado no
registro.
9.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
9.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
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9.4 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.5 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
9.6 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.7 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e,
na hipótese de desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
9.10 Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas neste Edital.
9.11 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
9.12 No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.13 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após
comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

10. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO TOTAL.
10.2 O Pregoeiro examinará a proposta provisoriamente classificada em primeiro
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a
contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto e requisitará, na sequência, a proposta, por meio da opção
“Enviar anexo”.
10.2.1 Quando convocado para enviar o anexo no sistema Comprasnet, o licitante
deverá fazê-lo imediatamente, no prazo máximo de 02 (duas) horas, adequando
à proposta conforme último lance vencedor, podendo referido prazo ser
prorrogado, desde que solicitado pelo licitante no “chat” do Comprasnet,
observando, ainda, o seguinte:
10.2.1.1 Ser datilografada ou impressa. As especificações do objeto terão
que ser redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br
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entrelinhas, descrevendo as características do objeto ofertado, em
conformidade com a descrição do Termo de Referência, rubricadas todas as
suas folhas, exceto a última que conterá data, nome, cargo e assinatura do
responsável ou representante legal da empresa, podendo utilizar o
formulário do ANEXO III deste Edital.
10.2.1.2 Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social da
licitante, seu CNPJ/MF e endereço completo, Fone, e-mail, Fax e Nome do
Representante. A ausência do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser
preenchida pelos dados constantes no sistema eletrônico.
10.2.1.3 Indicar o preço unitário de cada item, bem como o preço total.
10.2.1.3.1 Preço unitário trata-se do preço mensal para a prestação
do respectivo serviço do objeto, e o preço total refere-se ao total
anual.
10.2.1.4 Fazer constar na proposta de preço oferta firme e precisa, sem
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.
10.2.1.5 Conter informações do Banco, a Agência, a Cidade praça de
pagamento e o número da Conta Corrente, para a emissão da Ordem
Bancária de pagamento do objeto.
10.3 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
10.3.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
Nona Região – Crefito-9, Rua H, Quadra 4, Lote 2, Setor A, Centro Político
Administrativo, na cidade de Cuiabá – MT, CEP 78.049-911.
10.4 As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data estabelecida no item 2.1 deste Edital.
10.5 Se por motivo de força maior ou caso fortuito, a adjudicação não puder ocorrer
dentro do prazo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e caso persista o
interesse do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Nona
Região – Crefito-9, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida,
por igual prazo, no mínimo.
10.6 Será desclassificada a proposta final que:
10.6.1 Contenha vícios ou ilegalidades insanáveis.
10.6.2 Apresentar preços manifestamente inexequíveis.
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10.7 O pregoeiro poderá solicitar o envio de documentos que contenham as
características de equipamentos que constam na proposta, minudenciando o modelo,
tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de catálogos, folhetos, prospectos, etc.
10.8 Se a proposta de menor valor não for aceitável ou for desclassificada, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
10.10 Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
10.11 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
10.12 Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço este deverá
comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

11. DA HABILITAÇÃO
11.1 Após a fase da aceitação das propostas, o pregoeiro fará a verificação por meio
de consulta online ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,
dos níveis inscritos no art. 8°, incisos I, II, III, IV e VI do referido cadastro da(s)
licitante(s), sendo impressa declaração demonstrativa da situação desta(s), a qual será
juntada ao processo de licitação.
11.2 As licitantes que não se encontrem com o cadastramento validado e atualizado
nos incisos do subitem anterior mencionados deverão, obrigatoriamente, encaminhar o
seguinte:
11.2.1 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou
empresa individual de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
c) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis.
11.2.2 Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e
Receita Federal), Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso
III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente
atualizado;
d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa
relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943.
11.2.3 Relativamente
licitante:

à

QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-FINANCEIRA

da

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.
c) no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa,
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto nº 8.538 de 06/10/2015)
d) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao período de existência da sociedade;
e) comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br

12

CREFITO-9
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES

Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------; e
Passivo Circulante
11.2.3.1 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de até 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação ou item pertinente (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).
11.2.3.2 Será fixado percentual proporcional aos riscos que a inexecução
total ou parcial do contrato poderá acarretar para a Administração,
considerando-se, o valor do contrato, a essencialidade do objeto, o tempo
de duração do contrato, entre outros fatores, a partir de consulta à
autoridade competente deste órgão, conforme art. 44 da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 02/10.
11.3 Relativos a comprovação de qualificação técnica, por meio de:
11.3.1
Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional,
conforme item 12.21. do Termo de Referência, em plena validade;
11.3.2
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
11.3.3
Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;
11.3.4
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, conforme item 10.8
da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
11.3.5
Experiência mínima de 3 (três) anos, comprovada através da
apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos,
não havendo a obrigatoriedade dos três anos serem ininterruptos, conforme
item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br
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11.3.6
O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
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/MPDG n.
5/2017.
11.4 As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão apresentar ainda:
11.4.1 Visita técnica, conforme item 11 do Termo de Referência; Ou
11.4.2 Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições
locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento,
conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte
por não realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com
este (órgão ou entidade), na forma do Anexo VI deste Edital.
11.5 Os documentos necessários à habilitação que não forem comprovados quando
em consulta online no SICAF ou ao sítio oficial da autoridade administrativa vinculada,
deverão ser enviados imediatamente pela Licitante Vencedora, por meio eletrônico,
no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados a partir da comunicação do Pregoeiro
via “Chat” do sistema, e os originais deverão ser enviados em um prazo de até 72
(setenta e duas) horas, a contar do envio da documentação via sistema eletrônico,
para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Nona Região –
Crefito-9, Rua H, Quadra 4, Lote 2, Setor A, Centro Político Administrativo, na cidade
de Cuiabá – MT, CEP 78.049-911, A/C do Pregoeiro, em envelope fechado e rubricado
no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA
NONA REGIÃO – CREFITO-9
A/C PREGOEIRO ELIZEU EMENEGILDO BENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL E CNPJ XXX
11.6 Para fins de habilitação, a verificação pelo Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da Nona Região – Crefito-9 nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11.7 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br
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Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte.
11.8 O pregoeiro fará, durante a fase de habilitação, a verificação por meio de consulta
online:
11.8.1 Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional
de
Empresas
Inidôneas
e
Suspensas
(CEIS)
(www.transparencia.gov.br);
11.8.2 Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
11.8.3 Da Composição societária da(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s)
a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão
contratante.
11.6 No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
11.7 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância 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.
11.8 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital,
o licitante será declarado vencedor.
11.8.1 Ao licitante detentor do menor preço, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor
do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
nos termos do §1º, Art. 4º do Decreto nº 8.538 de 06/10/2015.
11.8.2 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá
sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a
não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o
empenho devidamente justificados.
11.8.3 A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no
momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os
prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
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11.8.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei n° 10.520 de 17/07/2002
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
11.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
11.10 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes
formas:
11.10.1 em original;
11.10.2 por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da
Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente;
12.12.3 publicação em órgão da Imprensa Oficial.
11.11 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

12. DA IMPUGNAÇÃO
ESCLARECIMENTO

DO

ATO

CONVOCATÓRIO

E

PEDIDO

DE

12.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste certame, na forma
eletrônica, ou mediante o encaminhamento de petição por escrito ao Pregoeiro.
12.1.1 Caso seja encaminhada petição por escrito ao Pregoeiro, deverá esta ser
protocolada no endereço: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da Nona Região – Crefito-9, Rua H, Quadra 4, Lote 2, Setor A,
Centro Político Administrativo, na cidade de Cuiabá – MT, CEP 78.049-911, A/C
Setor de Compras e Licitações - Pregoeiro, no horário de 08h00min as 12h00min
e 13h00min as 17h00min;
12.1.2 Caso opte o licitante pelo envio na forma eletrônica, deverá este
encaminhar para o endereço licitacao@crefito9.org.br.
12.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas.
12.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
12.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte
endereço: licitacao@crefito9.org.br.
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12.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
12.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para
consulta por qualquer interessado.
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico manifestar sua
intenção de recorrer.
13.1.1 O pregoeiro assegurará tempo mínimo de 30 (trinta) minutos para que o
licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer.
13.2 À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será
concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas
razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões
no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
13.2.1 Caso licitante declarado vencedor do certame tenha apresentado
restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem
será contado após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável por
igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme
prescrito no § 4º, do art. 4º, do Decreto nº 8.538 de 06/10/2015.
13.3 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de
recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
13.4 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
13.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Nona Região – Crefito-9,
Rua H, Quadra 4, Lote 2, Setor A, Centro Político Administrativo, na cidade de Cuiabá
– MT, CEP 78.049-911, no horário de 08h00min as 12h00min e 13h00min as
17h00min.
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13.8 Não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os
respectivos prazos legais vencidos.
13.9 O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso,
reconsiderando a sua decisão ou nesse mesmo período encaminhá-lo a Autoridade
Superior do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Nona Região
– Crefito-9, devidamente informado para apreciação e decisão no mesmo prazo.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1 O Objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso.
14.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
Pregoeiro ou quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
15.1 Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 dias
(cinco dias) úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo
de Contrato, cuja vigência será de 12 meses (doze meses), podendo ser prorrogado
por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado
no contrato.
15.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos
resultados serão anexados aos autos do processo.
15.2.1 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,
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de seu recebimento.
15.4 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.5

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato.

16. DO REAJUSTE
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16.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo
de Contrato, anexo a este Edital.
17. DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1 Os critérios de recebimento e 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 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
19.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e
definitivo do serviço, nos seguintes termos:
19.2.1 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do
cumprimento da obrigação contratual;
19.2.1.1 Apresentar Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos serviços prestados a fiscalização de contratos;
19.2.1.2 O fiscal de contrato comunicara a empresa parecer a respeito da
prestação de serviços, e caso esteja de acordo solicitará a empresa a
emissão de Nota Fiscal ou Fatura.
19.3 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.
19.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
19.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
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19.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
19.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
19.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
19.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
19.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
19.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF.
19.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
19.12.1
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5ºC, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se
as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
19.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP
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Onde:
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
______
365

I = (6/100)
________
365

I = 0,0001644

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA
20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e n° 8.666,
de 1993, o licitante/adjudicatário que:
20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar 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 mantiver a proposta;
20.1.6 cometer fraude fiscal;
20.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
20.1.8 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.1.9 Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorização da
CONTRATANTE; (aplicar a redação nos casos em que o edital não prevê a
subcontratação);
20.1.10 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
20.2 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
20.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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20.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.6 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
20.7 Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol
das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatário ou contratado pode ser
submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para sua aplicação, estão
dispostos na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e nº
10.520, de 2002, na IN n° 2/DG/DNIT SEDE, de 04 de janeiro de 2019, publicada no
DOU de 07 de janeiro de 2019, Seção 1, Págs. 24.
21. DO PREÇO
21.1 O objeto do presente Edital será fornecido pelo preço ofertado na proposta da(s)
licitante(s) vencedora(s), que será fixo, podendo, contudo, ser revisto, observadas as
prescrições contidas no art. 17 e seus parágrafos do Decreto 7.892/2013.
22. DA ALTERAÇÃO, ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO
22.1 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, de 2017.
22.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
22.3 As supressões resultante de acordos celebrados entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
23.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência e na Minuta de Contrato.
24. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
24.1 Os prazos e as condições de entrega dos serviços estão previstos no Termo de
Referência e na Minuta de Contrato.
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25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.2 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse
da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
25.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades
e as exatas compreensões da sua proposta durante a realização da sessão pública
deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do
certame bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.
25.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
25.5 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do CREFITO-9 ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar seu julgamento e decisão.
25.6 Nenhuma indenização será devida às licitantes pelos custos de elaboração ou
pela apresentação de documentação referente ao presente Edital, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.7 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia
de expediente normal no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
Nona Região – CREFITO-9, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.
25.9 A Administração do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
Nona Região – CREFITO-9 poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93
25.10 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a
realização do Pregão, este será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
25.11 O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações bem como
equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico às licitantes
interessadas em participar deste Pregão.
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25.12 Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Nona Região – Crefito-9 ou ainda
nos sítios: www.comprasnet.gov.br e www.crefito-9.org.br.
25.12.1 As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis
pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem,
das eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a
questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura
possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e
da abertura da sessão pública.
25.13 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos,
nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
25.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
25.15 Compõem este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Minuta de Contrato;
Anexo III – Modelo de Proposta;
Anexo VI – Modelo de Termo de Vistoria

26. DO FORO
26.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal,
Seção Judiciária de Mato Grosso, no Foro da Cidade de Cuiabá, com exclusão de
qualquer outro.
Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2019

Elizeu Emenegildo Bento
Pregoeiro

DRA. INGRID FARINA DA SILVA
Presidente do crefito-9
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2019
PROCESSO Nº 102.2019.012
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, de
natureza contínua, de Monitoramento Eletrônico (Alarme eletrônico sonoro com
sensores), com fornecimento e instalação em comodato de equipamentos de sistema
de alarme, circuito fechado de televisão (monitoramento de CFTV) e serviços de
monitoramento de sistema de alarme 24 horas, sete dias por semana, incluso
manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos, com
atendimento por equipe motorizada de ocorrências, identificadas através do alarme
contra intrusão (violações noturnas e diurnas), para proteção do(s) imóvel(is) do
Crefito-9, conforme descrições neste Termo de Referência.
Item Descrição
1

1.2.

Unid.

Monitoramento Eletrônico, com sistema de alarme sonoro, Meses
sensores, circuito fechado de TV, 24 horas por dia, sete dias
por semana, com fornecimento de equipamentos em
comodato,
contemplando
atendimento
por
equipe
motorizada de ocorrências identificadas através do alarme
contra intrusão (violações noturnas e diurnas).

Qtd.
12

DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
1.2.1. CREFITO-9: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
9ª Região, com jurisdição em todo o território de Mato Grosso.
1.2.2.

Regime de Execução: Empreitada por preço global.

1.2.3. Aplicabilidade das margens de preferência prevista no Art 5º do
Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratação de bens e serviços de
informática e automação): não aplicável.
1.2.4. Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não
aplicável.
1.2.5. Referência de preços: Pesquisa de preços conforme Art 2º da IN nº 3 de
20 de abril de 2017.
1.2.6.

Tipo de licitação: Menor preço.
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1.2.7. Exclusividade/Benefício ME - Micro Empresa/EPP - Empresa de
Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 123/2006): Aplicável em razão do
valor estimado de aquisição menor que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
atendendo o que dispõe o art 6º do Decreto nº 6.204/2007.
1.2.8. Contato do responsável: Servidor Attair Batista da Silva e Elizeu
Emenegildo Bento, Setor de Licitações, telefone: (65) 3644-4272, email:
licitacao@crefito-9.org.br.
1.3. O valor mensal estimado é de R$ 1.121,19 (Um mil cento e vinte e um reais e
dezenove centavos), perfazendo o valor total estimado para a contratação de R$
13.454,33 (Treze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três
centavos) anual;
1.4.

Os preços apurados ficam definidos como valores máximos de contratação.

1.5. Todos os preços das propostas e dos lances ofertados terão como expressão
monetária a moeda corrente nacional.
1.6. Para a emissão da Nota de Empenho, na fase de aceitação, o menor valor
unitário ofertado de cada item poderá sofrer ajuste de valores para baixo, com o
objetivo de adequá-lo a números com duas casas decimais.
1.7. A modalidade da licitação será PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Os serviços de Vigilância Eletrônica, têm por finalidade complementar a vigilância
convencional na defesa ao Patrimônio do CREFITO-9, constituído por bens móveis e
imóveis próprios ou de terceiros, bem como a segurança dos servidores e demais
pessoas em geral que se utilizam dessas instalações.
2.2. Em decorrência da obra de ampliação o órgão passou a contar com novas
dependências, como auditório e salas, que não contam com o sistema de
monitoramento, sendo necessário a contratação para incluir essas novas
dependências e outros serviços não contemplados no atual contrato.
2.3. JUSTIFICATIVA DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SRP: Não é adequada a utilização do
SRP, pois a contratação não será estimada e a execução dos serviços apresentam
período certo para eventual adimplemento por parte do prestador do serviço de
vigilância eletrônica.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Condição de serviço/bem comum: Serviço comum de natureza contínua. Os
serviços solicitados são objetivamente definidos, utilizando-se especificações usuais
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de mercado para as suas descrições, nos termos do § 3º do artigo 3º da Lei 8.248 de
23 de outubro de 1991.
3.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1.1. Central de Monitoramento:
a) A central de monitoramento deverá estar devidamente equipada para
identificar, em tempo real, os sinais de alarme (eventos) e, em caso de
violação/intrusão, noturna/diurnas ou em dias não úteis, vinte quatro horas
(24) de domingo a segunda, comunicando tempestivamente os fatos à um
responsável determinado pelo órgão e a polícia, quando constatada tentativa
real de assalto e/ou violação. Deverá ainda, diante de alarmes, enviar
imediatamente, inspetores especialistas para verificação dos motivos dos
alarmes, antes da comunicação aos responsáveis e a polícia.
b) A central de monitoramento deverá estar preparada para receber todos os
protocolos abertos de transmissão de sistemas de alarme.
c) A empresa deverá ter um servidor de rede Backup em "Stand By", para
que caso ocorra algum problema no servidor principal, este assuma o
funcionamento do software da central de monitoramento.
d) As imagens capturadas pelas câmeras instaladas devem ser
armazenadas em banco de dados da contratante, para que havendo
ocorrência estas imagens sejam utilizadas para elucidação dos fatos.
4.1.2. O software da central de monitoramento deverá ser capaz de:
a)

Controlar horário para armar o sistema com diferenciação para dias de
semana, sábado, domingos e feriados, de forma que caso o sistema não tenha
sido armado até horário predeterminado, o software perceberá e
automaticamente gerará um sinal na tela de monitoramento da central onde o
operador terá que entrar em contato com o local e verificar a situação através de
procedimentos de senha e contra-senha.
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b) Controlar independentemente testes
radiofrequência e via linha telefônica;

de

transmissão

via

c)
Controlar horário para armar o sistema com diferenciação para dias de
semana sábado, domingo e feriados, de forma que caso o sistema não
tenha sido armado até o horário predeterminado, o software perceberá e
automaticamente gerará um sinal na tela de monitoramento da central onde
o operador terá que entrar em contato com o local e verificar a situação
através de procedimento de senha e contra-senha.
d) O software deverá controlar todos os sinais vitais e emergências do
sistema de alarme tais como: bateria baixa e não restaurou bateria, falha de
corrente alternada e não restaurou C.A, etc.
g)

A empresa deverá possuir a filosofia de melhoria contínua.

h) Todos os materiais empregados nos serviços deverão ser novos e em
conformidade com a tabela de especificações de materiais definidas nestes
Termo de Referência.
4.1.3.
DA INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE
TRANSMISSÃO:
4.1.3.1. Os equipamentos de radiofrequência deverão ser homologados pelo
Ministério das Telecomunicações e os serviços deverão ser autorizados pela
Anatel.
4.1.4. EQUIPAMENTOS E DETALHES DE INSTALAÇÃO:
4.1.5.1. Painel de Alarmes:
O painel de alarme, além de caixa de proteção e transformador para
alimentação deverá conter central microprocessada, interligada a teclado
de display com alimentação primária 110/220v, com baterias seco
gelatinosa selada para autonomia mínima de 20h com recurso de
autoproteção (tamper), com “auto arm”, ou seja, possibilidade e
programação de horário para ativação automática do sistema de alarme
ativação desativação remota pela central de monitoramento capacidade
para no mínimo 30 usuário incluindo código de coação e ligação de
sensores, podendo de acordo com a necessidade o número de zonas,
sendo no mínimo 06 e no máximo 24. A comunicação do sistema deverá
utilizar linha telefônica fixa ou móvel. Esta central de alarme deve ser
compatível com utilização de outros tipos de detectores além do
infravermelho passivo, microondas, quebra de vidros, de temperatura,
impacto, abertura, etc.
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4.1.5.2. Sensores internos:
Os sensores a serem utilizados para detecção de movimento e violação do
imóvel devera ser do tipo DUAL IVP/ microondas com processamento
digital do sinal: compensação automática de temperatura dotado de filtro
digital, auto teste ativo, de alcance de 9 metros com ângulo de abertura de
90 graus, protegidos por tamper. Todos os ambientes internos das
unidades deverão ser protegidos por sensores.
4.1.5.3. Sirene:
Sirenes com autoproteção, acondicionadas em caixa metálica, com
potência de 115dB. Deverão ser sempre no mínimo duas, sendo uma
interna e outra externa, instaladas em locais de difícil acesso.
4.1.6. CONSIDERAÇÕES DIVERSAS:
a) O painel de alarme deverá ser instalado em local discreto e protegido
por sensor programado com zona imediata.
b) O teclado deverá ser instalado próximo a entrada dos locais, em local
discreto, mas de fácil acesso aos usuários e em zona temporizada com o
menor tempo possível.
c)
Todos os periféricos deverão ter autoproteção (tamper), identificando
corte da fiação e comunicando a situação imediatamente à central de
monitoramento.
d) O meio de comunicação entre o painel e alarme instalado nas unidades
e a central de monitoramento, deverá ser através de linha telefônica fixa ou
móvel, com teste de verificação a partir do sistema armado.
4.1.7.

Modo de execução dos serviços de Vigilância Eletrônica:
4.1.7.1.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os
equipamentos, em regime de comodato, necessários para o
perfeito funcionamento dos dispositivos.

4.1.7.2.

A central de monitoramento deverá funcionar 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma
ininterrupta.

4.1.7.3.

A central de monitoramento deverá receber sinais dos sistemas
de alarme instalados remotamente nos pontos estratégicos ou
vulneráveis do CREFITO-9, conectada ao telefone fixo e móvel,
capaz de enviar os sinais de ocorrência que serão captados
pelos plantonistas ou operadores da CONTRATADA.
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4.1.7.4.

Os alarmes serão transmitidos por sensores em locais
considerados, de comum acordo entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, como pontos estratégicos ou vulneráveis tais
como: entrada do edifício, acesso aos andares, sacadas,
basculantes, salas e demais dependências do imóvel
monitorado.

4.1.7.5.

Após a chegada do(s) agente(s) à sede da CONTRATANTE
para atender ocorrência, dependendo do caso concreto, ele(s)
poderá(ão) comunicar o fato imediatamente às autoridades
policiais e ao representante do Crefito-9, devendo manter o
local protegido até a chegada daqueles.

4.1.7.6.

No período da noite e nos dias em que não houver expediente,
deverá o monitoramento garantir que todo o sistema de alarme
seja ativado (armado), ainda que o sistema tenha sido
desligado manualmente e, por esquecimento, não tenha sido
ativado, devendo o monitoramento ativar todas as zonas do
local sem precisar se deslocar até o prédio; já nos locais onde
houver vigilante, informá-lo do fato e se inteirar da razão de têlos desligado, solicitando do mesmo o horário em que será
ativado, anotando sempre em registro próprio os fatos
ocorridos.

4.1.7.7.

A CONTRATADA deverá oferecer treinamento aos servidores
da CONTRATANTE que utilizarem o sistema, bem como
providenciar manual do usuário sobre operacionalização e
funcionamento do sistema.

4.1.7.8.

Os sistemas instalados deverão ser ativados e desativados
pelos usuários possuidores das senhas de acesso ao sistema.

4.1.7.9.

A CONTRATADA também deverá ofertar suporte, através de
telefone ou visita técnica, para a resolução de dúvidas
referentes à operacionalização do sistema, sempre que
solicitado.

4.1.7.10. Sempre que ocorrer disparo do sistema, independentemente
da CONTRATANTE possuir no prédio vigilância armada ou
não, deverá a CONTRATADA:
a) Deslocar seu(s) técnico(s) imediatamente ao local (tempo
máximo admitido para chegar até ao Crefito-9 10 (dez)
minutos, contados a partir do disparo do sistema);
b) Outro técnico, responsável pelo monitoramento remoto,
deverá ligar de pronto para o telefone fixo ou móvel (30
segundos após o disparo do alarme) definidos pela
CONTRATANTE, para se inteirar do ocorrido;
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c) Solicitar o auxílio do Poder Público (Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, etc.) de imediato, conforme o caso.
4.1.7.11. Os pedidos de providências deverão ser atendidos no prazo de
24 horas, exceto aqueles que dizem respeito ao
restabelecimento do funcionamento normal da central ou de
algum dos seus periféricos que possam deixar o prédio ou
parte dele desprotegido, para os quais o atendimento é de
imediato, podendo a CONTRATADA optar por deixar no local
um vigilante protegendo o prédio.
4.1.7.12. As despesas relativas aos deslocamentos de técnicos e
veículos, decorrentes da execução dos serviços contratados,
correrão por conta da CONTRATADA e sob a sua exclusiva
responsabilidade, devendo para isso computá-las na sua
proposta, não sendo aceitas alegações posteriores.
4.1.7.13. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatório
de ocorrências, indicando data, horário e responsável por cada
operação no sistema de alarme.

5. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS
5.1. CENTRAL DE ALARME

a)

CENTRAL DE ALARME, com fio e sem fio;













Via linha teletônica, ethernet, e GSM/GPRS;
Fonte chaveada Full Range de 90-265 VAC;
Capacidade para conexão de no mínimo 2 teclados e 2 receptores;
Sistema de verificação de sabotagem da fiação (quando com fio) dos
sensores e dos dispositivos do barramento (teclado e receptores);
Detecção de sobrecarga na saída auxiliar;
Detecção de curto e corte da sirene;
Detecção de corte da linha telefônica;
Auto ativação programável por inatividade ou agendada por horário;
Cancelamento automático de zona;
Capacidade mínima de 18 (dezoito) zonas;
Anunciador de presença por zona;
Carregador de bateria inteligente com proteção contra curto e inversão
de polaridade da bateria, com indicação de bateria fraca de sensores
sem fio;
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b)

SENSOR DE PRESENÇA INTERNO COM INFRAVERMELHO:
 Com no mínimo dois níveis de sensibilidade, IVP /Dual;
 Micro-ondas com processamento digital;
 Alcance de mínimo de 9 (nove) metros com abertura mínima de 90 graus;
 Cobertura de 110° graus;
 Uso interno, parede e ambiente;
 Com compensação automática da temperatura, dotado de filtro digital;;
 Tempo e estabilização: máxima de 60 segundos;

5.2. SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV
a)

DVR com capacidade mínima para o número de câmeras instaladas,
com reserva mínima de 2 (duas) câmeras para expansão:

Suporte Entrada de Vídeo: HDCVI, Analógico, IP;

Compressão de Vídeo - Dual-Stream H.264;

HDCVI 1008: Gravação de todos os canais em 720p;

Saídas de vídeo VGA e HDMI simultâneas;

Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca
avançada; Compatibilidade com ONVIF;

Posicionamento 3D inteligente com Câmeras Speed Dome;

Suporte 01 HD Sata de até 6TB, 2 interfaces USB 2.0;

Monitoramento multi plataformas interface WEB, SIM e ISIC;

Tecnologia Tribrida;

b)

CÂMERAS IR com alcance mínimo de 15 metros;














Resolução Full HD 1080p;
Sensor megapixel de 1/2.7;
IR do no mínimo 20 metros;
Quantidade mínima de LED: 12;
Formato do vídeo: NTSC, PAL;
Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI
Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V);
Linhas horizontais 1920H;
Lentes 2.8mm ou 3.6mm;
Velocidade do obturador 1/30 a 1/100.000s;
Sincronismo interno;
Íris Eletrônica;
Day Night, troca automática do filtro ICR;
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c)

CÂMERAS IR com alcance mínimo de 30 metros;














Resolução Full HD 1080p;
Sensor megapixel de 1/2.7;
IR do no mínimo 30 metros;
Quantidade mínima de LED: 12;
Formato do vídeo: NTSC, PAL;
Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-H / HDTVI
Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V);
Linhas horizontais 1920H;
Lentes 2.8mm ou 3.6mm;
Velocidade do obturador 1/30 a 1/100.000s;
Sincronismo interno;
Íris Eletrônica;
Day Night, troca automática do filtro ICR;

6. MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
6.1. A manutenção dos equipamentos deverá ocorrer de forma preventiva
mensalmente ou quando necessária (qualquer momento) diurna ou noturna com
prazo máximo de atendimento de 06:00 (seis) horas.

7. EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL:
7.1. As equipes deverão ser constituídas por inspetores treinados e aptos a
fornecerem suporte de segurança a situações de risco e deverão se deslocar para o
local, quando solicitados pela central de monitoração, para averiguação do disparo de
alarme e/ou solicitação de apoio.
7 2. Estes profissionais deverão estar equipadas com Rádio Portáteis/Celulares para
comunicação direta e imediata com a central de monitoração.
8. PRAZO PARA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
8.1. O Prazo para a instalação dos equipamentos será de 30 (trinta) dias, a contar da
autorização do CREFITO-9.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
9.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, tendo início a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogada dentro do limite legal.
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10. VISITA TÉCNICA
10.1. Recomenda se a proponente a inspeção in loco do imóvel descrito neste Termo
de Referência, antes da apresentação da proposta, a fim de verificar os pontos
necessário para instalação das câmeras.
10.1.1. A visita técnica deverá ser agendada junto ao CREFITO-9.
10.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
10.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
10.4. Os equipamentos, peças e serviços deverão obedecer rigorosamente as
diretrizes e especificações constantes deste Edital, atendendo ainda as normas da
ABNT, as disposições legais, aos regulamentos das empresas concessionárias, às
prescrições e recomendações dos fabricantes e as normas internacionais consagradas,
na falta das normas da ABNT.
10.5. A Proponente terá integral responsabilidade no levantamento de materiais
necessários para o serviço em escopo, incluindo outros itens necessários à conclusão
dos serviços.
10.6. Para a realização de visita, esta deverá ser agendada onde serão executados os
serviços, no telefone abaixo:
LOCAL
SEDE DO
CREFITO-9

ENDEREÇO

SERVIDOR(S)
RESPONSÁVEL
Rua H, Qd. 4, Setor A, Lote 2, Centro Attair Batista da Silva /
Político Administrativo, CEP: 78.049- Elizeu Emenegildo
911 – Cuiabá – MT.
Bento

CONTATO
(65) 3644-4272

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº
05/2017.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Na proposta de preço deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
12.2. Assumir inteira responsabilidade pela entrega, instalação e manutenção dos
equipamentos e pela mão de obra contratada, de acordo com as especificações e
condições constantes da proposta apresentada e do edital de licitação e seus anexos.
12.3. Iniciar, após a ciência do Recebimento Definitivo dos Serviços de Instalação, a
prestação dos serviços no respectivo local relacionado, informando, no prazo máximo
de 2 (dois) dias úteis, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o
serviço conforme estabelecido.
12.4. No prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da ciência, reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os
equipamentos empregados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, operação
e/ou manuseio inadequado, negligência dos usuários, casos fortuitos e de força
maior;
12.5. Responsabilizar-se pelos eventuais danos causados, direta ou indiretamente, à
Contratante ou a terceiros, decorrentes de atos praticados por seus empregados ou
prepostos na execução do contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou
destruições, isentando a Contratante de todas as reclamações cíveis, criminais ou
trabalhistas;
12.6. Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar o objeto do contrato sem a prévia comunicação e correspondente
autorização da Contratante;
12.7. Fornecer, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, toda a competente e
indispensável mão de obra, adequadamente selecionada e necessária ao completo e
integral implemento do ajuste, atendidas, sempre e regularmente, todas as exigências
legais e regulamentares pertinentes, inclusive encargos sociais, tributos cabíveis,
seguros e indenizações;
12.8. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, instalação e
manutenção dos equipamentos;
12.9. Prestar à Contratante, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os
serviços a serem executados e equipamentos a serem empregados, fornecendo toda
WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br

35

CREFITO-9
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES

e qualquer orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos
serviços por parte do Contratante;
12.10. Repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, qualquer objeto da
Administração e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
técnicos, responsáveis pela manutenção dos referidos bens;
12.11. Repor ou reparar qualquer material ou bem, pertencente a Contratante que for
danificado ou roubado por negligência ou falha da Contratada ou seus prepostos.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado no subitem acima, a Administração
reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês ou
promover a rescisão do contrato com base no art. 78, inciso I, da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo da cobrança administrativa ou judicial do débito.
12.12. O valor do dano causado guardará conformidade com o preço de mercado,
não sendo considerado o valor histórico do bem.
12.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
12.14. Manter e entregar limpo e livre de restos de materiais e outros detritos o local
dos serviços quando da instalação e manutenção dos equipamentos;
12.15. Não efetuar nenhuma alteração nas Especificações Técnicas dos
equipamentos licitados, sem a prévia autorização, por escrito do FISCAL DO
CONTRATO;
12.16. Manter os padrões técnicos, funcionais e estéticos de todos os materiais
fornecidos;
12.17. Utilizar, nos serviços de manutenção dos equipamentos, técnicos habilitados,
uniformizados e devidamente identificados através de crachás, contendo foto recente,
nome e função, exigindo seu uso em local visível;
12.18. Manter vínculo empregatício com seus empregados, sendo responsável pelo
pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os
encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos
pertinente. A inadimplência da Contratada para com estes encargos, não transfere à
Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato;
12.19. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que
acontecido em dependências da Contratante;
12.20. Sugerir à Fiscalização do Contrato eventuais alterações nos pontos de
instalação dos sensores e, caso aceitas, proceder à alteração;
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12.21. Para os serviços de engenharia, a Contratada deverá registrar a ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) das atividades envolvidas no objeto
contratado, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
(CREA/MT), quando da assinatura do Contrato, assim como em outros momentos
definidos em lei.
12.22. Manter em sigilo, sob as penalidades da lei, dados e informações de
propriedade da Contratante, a menos que expressamente autorizada pela mesma por
escrito a divulgação;
12.23. Não proceder à veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração;
12.24. Fornecer número telefônico fixo e móvel, objetivando à comunicação rápida no
que tange aos serviços contratados;
12.25. Estar em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, por ocasião de cada pagamento;
12.26. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu
valor inicial atualizado.
13.27. Fornecer EPI (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados,
impondo penalidade àqueles que se negarem a usá-los, bem como manter nas
dependências da Contratante quando exigido pelas normas de segurança do trabalho.
12.28. Observar, no que couber, o disposto nos arts. 2° a 6° da IN SLTI/MPOG nº 01,
de 19/01/2010.
12.29. A Contratada responsável pela implantação do sistema de vigilância e
segurança eletrônica deve afixar, no local das instalações dos equipamentos de
vigilância e segurança eletrônica, selos de segurança que contenham aviso
comunicando estar o local sob vigilância monitorada.
12.30. Não contratar empregado para prestar serviços para a Contratante que seja
familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na
Contratante, em conformidade com o disposto no artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 04
de junho de 2011.
12.31. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de
Referência e em sua proposta;
12.32. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br

37

CREFITO-9
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;
12.33. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;
12.34. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.35. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual EPI, quando for o caso;
12.36. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;
12.37. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
12.38. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas
da Administração;
12.39. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de
evitar desvio de função;
12.40. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
12.41. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
12.42. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
12.43. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
12.44. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 1993.
12.45. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
15.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271,
de 1997.
15.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
15.3. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço
com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal de contrato,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente
de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
15.4. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
15.5. O fiscal do Contrato poderá realizar avaliação sempre que achar necessário,
desde que atenda o período mínimo suficiente para aferir o desempenho a qualidade
da prestação dos serviços.
15.6. O fiscal do Contrato, ao verificar que houve perda da qualidade da execução do
serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
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limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
15.7. A conformidade do material a ser utilizado 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 respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
15.8. 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.
15.9. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.11. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, com atribuições
específicas, devidamente designado pelo CREFITO-9, em cumprimento ao disposto
no artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993.
15.12. A fiscalização será exercida no interesse do CREFITO-9 não exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.
15.13. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO do
CREFITO-9, mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço
prestado, no setor responsável pela fiscalização do contrato, cópias autenticadas em
cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
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d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da CONTRATADA; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
15.14. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” do subitem anterior poderão
ser substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.
16.1. DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL:
16.1.1.

No prazo de 15 (quinze) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato:
a)
Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo
de Garantia e Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem
como quaisquer outros documentos que possam comprovar a
regularidade previdenciária e fiscal da CONTRATADA.
§ 1º - Recebida a documentação, a FISCALIZAÇÃO deverá apor a
data de entrega e assiná-la.
b)
Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue,
a CONTRATADA terá o prazo máximo de 7 (sete) dias, contado a partir
do recebimento de diligência da FISCALIZAÇÃO, para prestar os
esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente.
c)
O descumprimento reiterado das disposições acima e a
manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante as
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão
contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais
cominações legais.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita,
mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações
prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas,
garantida prévia defesa:
I - advertência.
II - multas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela
CONTRATANTE:

WWW.CREFITO9.ORG.BR – licitacao@crefito9.org.br

41

CREFITO-9
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do período de vigência do
contrato, por dia de atraso no início da prestação dos serviços, limitados a
10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração a
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a”
deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do
contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o
instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos
para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas no Edital;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do
contrato, contados da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato
por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada,
garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
COMPRASNET, pelo prazo de até cinco anos, a licitante que, convocada dentro
do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações
legais.
17.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
17.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
17.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
17.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e
17.1.5. cometer fraude fiscal.
17.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
17.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
17.3.2. Multa de:
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17.3.2.1. 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;
17.3.2.2. 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 anterior ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
17.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
17.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
17.3.3.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião
de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
17.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
17.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.
17.6. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
17.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.
17.8. 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.
17.9. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
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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,
05
lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
04
fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços
03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por
02
serviço e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão
02
fiscalizador, por ocorrência;
6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do
01
serviço, por funcionário e por dia;
7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos
03
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada
pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos
01
previstos no edital/contrato;
9 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto
01
na relação de obrigações da CONTRATADA
17.10. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
17.10.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.10.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.10.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
17.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei nº 9.784, de 1999.
17.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. INFORMAÇÕES
PROPOSTA:

IMPORTANTES

PARA

O

DIMENSIONAMENTO

DA

18.1. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DO CREFITO-9
EM CUIABÁ-MT.
ITENS
SUGERIDOS*

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE
SUGERIDA*

1

Central de alarme

01

2

Teclado Digital

01

3

Sensores Infravermelhos Interno

11

4

Sirenes

02

5

Botão de Pânico

01

6

Haste Aterramento

01

8

Fonte Estabilizadora

01

9

Circuito Fechado de Tv

01

10

Câmeras Externas

06

11

Câmeras Interna

03

12

Nobreak

01

* Trata-se de itens e quantidades mínimas sugeridas com base na dimensão do prédio. Não
serve como critério de disputa, e podem ser alterados conforme visita técnica realizada pela
empresa.

18.2. PROPOSTA
18.2.1. A proposta, que compreende a descrição do serviço ofertado pelo licitante,
preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes
do Termo de Referência e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências:
18.2.1.1. Descrição do material observadas as mesmas especificações
constantes deste Termo de Referência de forma clara e específica descrevendo
as características do materia, incluindo especificação de marca, procedência e
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outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as
características do material.
18.2.1.2. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua assinatura.
18.2.1.3. Os preços apurados ficam definidos como valores máximos de
contratação.
18.2.1.4. Todos os presos das propostas e dos lances ofertados terão como
expressão monetária a moeda corrente nacional.
18.2.1.5. Para a emissão da Nota de Empenho, na fase de aceitação, o menor
valor unitário ofertado de cada item poderá sofrer ajuste de valores para baixo,
com o objetivo de adequá-lo à números com duas casas decimais
18.2.1.6. Atender o modelo de apresentação de proposta constante no anexo do
edital, referente aos itens listados acima.

19. GARANTIA DOS MATERIAIS
19.1. Para efeito de garantia do produto, será observado o que estabelece a Lei nº
8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
19.2. Ocorrendo vício de qualidade ou quantidade nos produtos enviados, durante o
prazo de garantia legal ou contratual, o fornecedor será comunicado por intermédio de
envio de mensagem eletrônica (e-mail), ou outro meio idôneo de comunicação, para
providenciar a imediata substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso.

20. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO
20.1. Executado o serviço, o contratado deverá encaminhar a Nota Fiscal ao Fiscal do
Contrato. Após o atesto pelo Fiscal, a nota fiscal será encaminhada ao financeiro,
para o efetivo pagamento no prazo de 15 dias.
20.2. Os atores envolvidos na gestão e fiscalização contratual estão elencados
abaixo:
20.2.1. O gestor do Contrato que terá a função de coordenar das atividades
relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público
usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para
formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de
sanções, extinção do contrato, dentre outros;
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20.2.2. O Fiscal de Contrato que será responsável pelo acompanhamento com
o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o
caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos
serviços estão compatíveis com os estipulados no ato convocatório, para efeito
de pagamento;
20.2.3. Os contatos serão realizados com a figura do preposto, representante
designado pela empresa para tratar de assuntos relacionados a execução do
contrato e sanar possíveis inconsistências ou incompatibilidades nas atividades
executadas.
20.3. As comunicações serão realizadas via e-mail, carta registrada (AR), ou
dependendo da emergencialidade ou necessidade da celeridade da informação via
telefone, sendo que a contratada deverá o tratamento adequado as solicitações em
todas as formas de comunicação elencadas.
20.4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
20.4.1. As despesas decorrentes desta contratação serão realizadas com
recursos orçamentários próprios deste Conselho, Elemento de Despesa nº
6.2.2.1.1.01.04.04.009 – Serviços de Segurança Predial e Preventiva.

21. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
21.1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a instalação dos
equipamentos, observando os prazos do item 8, na forma que segue:
21.1.1. Local de realização dos serviços:
LOCAL
SEDE DO
CREFITO-9

ENDEREÇO
CONTATO
RUA H, QD. 4, SETOR A, LOTE 2, CENTRO (65) 3644-4272
POLÍTICO ADMINISTRATIVO,CEP: 78.049-911 –
CUIABÁ – MT.

21.1.2. A Contratada deverá instalar em modalidade de locação todos os
equipamentos, substituindo qualquer peça que porventura apresente defeito no
transcurso do contrato em um prazo máximo de 06 (seis) horas, sendo assim, deverá
possuir equipamentos em reserva técnica. A Contratada se comprometerá também
em atualizar tecnologicamente todos os equipamentos sempre que for necessário.
21.1.3. As empresas que não cumprirem o prazo acima estipulado estarão sujeitas às
sanções estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico, na Lei 10.520/2002 e na Lei
8.666/93.
22. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
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22.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado,
contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do
contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.
22.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas
da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
22.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço
executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
22.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
22.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o
fiscal do contrato poderá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e,
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
22.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
será realizado pelo fiscal do contrato.
22.5. O fiscal do contrato caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
22.6. O fiscal do contrato emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado caso seja comprovada deficiência na prestação do serviço.
22.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

23. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. Executado o serviço, o contratado deverá encaminhar Relatório de Serviços ao
Fiscal do Contrato, que solicitará a apresentação de Nota Fiscal. Após o atesto pelo
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Fiscal do Contrato, a nota fiscal será encaminhada ao financeiro, para o efetivo
pagamento no prazo de até 15 dias.
23.2. É condição para o pagamento do valor constante na Nota Fiscal/Fatura a
apresentação, no momento da liquidação da empresa, de prova de regularidade,
mediante a apresentação do cadastro atualizado dos documentos constantes no SICAF
nos níveis mínimos:




Nível II – Habilitação Jurídica – Pessoa Jurídica;
Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal;
Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal.

24. DA MODALIDADE
24.1. A modalidade utilizada será a Pregão Eletrônico, em sua forma tradicional.
25. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO
25.1 Elaborado pelo Agente Administrativo Attair Batista da Silva, do Setor de
Aquisições do CREFITO-9;
25.2 Termo de Referência realizado com base no Edital obtido no SEI/DNIT 2554306;
26. APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E ASSINATURAS
26.1 O presente Termo de Referência foi aprovado pela Presidente do CREFITO-9 e
pelo Diretor Tesoureiro, Ordenador de Despesas Secundário do Crefito-9, designado
pela Portaria nº 56 de 04 de dezembro de 2018, no uso de suas atribuições legais,
nos termos da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei n° 10.520/02,
de 17/07/02, Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005, para procedimento Licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico. O Termo de Referência está adequado ao que dispõe
o Inciso I e o §2º do Art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, ao que
dispõem os Incisos I e II do Art. 8º do anexo I do Decreto 3.555/00.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2019
PROCESSO Nº 102.2019.012
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO Nº. XXXX
CONTRATO Nº XXXX/20XX

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA
NONA REGIÃO, ente autárquico federal, com sede na capital do Mato Grosso,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. ........................, neste ato representado pelo(a) seu(a)
Presidente (NOME DA AUTORIDADE E CARGO), em conformidade com as
atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº .........................,
tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às
disposições contidas na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n.º 5.450,
de 31 de maio de 2005 e legislação correlata, aplicando-se, no que couber, as
disposições contidas no Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos de
n.ºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 6 de abril de 2001; na Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
nº 147, de 07 de agosto de 2014, regulamentada pelo Decreto n.º 8.538, de 6 de
outubro de 2015, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, Instrução Normativa nº 5/2017 bem
como na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21
de setembro de 2018, da Instrução Normativa 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.
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TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Nº
......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O
CONSELHO
REGIONAL
DE
FISIOTERAPIA
E
TERAPIA
OCUPACIONAL DA NONA REGIÃO E A
EMPRESA .................................................
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços, de natureza contínua, de Monitoramento Eletrônico (Alarme
eletrônico sonoro com sensores), com fornecimento e instalação em comodato de
equipamentos de sistema de alarme, circuito fechado de televisão (monitoramento de
CFTV) e serviços de monitoramento de sistema de alarme 24 horas, sete dias por
semana, incluso manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva dos
equipamentos, com atendimento por equipe motorizada de ocorrências, identificadas
através do alarme contra intrusão (violações noturnas e diurnas), para proteção do(s)
imóvel(is) do Crefito-9, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo
de Referência, anexo do Edital e neste termo de Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na
data de .../..../....... e encerramento em ..../..../......., podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:








Os serviços tenham sido prestados regularmente;
Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;
Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração
mantém interesse na realização do serviço;
Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;
Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação; e
Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
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Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20....,
Elemento de Despesa: xxxxxxx.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital que deu origem a Contratação.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta,
pela variação de índices gerais, devendo ser dada preferência, contudo, aos
setoriais, bem como a Orientação Normativa n. 23 da AGU.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
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 OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
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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.
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CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA:
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
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, de 2017.
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.
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Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
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As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicáveis, disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

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 QUINTA – FORO
Os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato serão processadas
e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso, no Foro da Cidade
de Cuiabá, com exclusão de qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

________________________________
Representante legal da CONTRATANTE

_______________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS nº1 nº2
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
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Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2019
PROCESSO Nº 102.2019.012
ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(em papel personalizado da empresa)
PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos proposta de preço para fornecimento/prestação de serviços de
.................................................... para o CREFITO-9, de acordo com as
especificações, condições e exigências constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº xx/2019.

ITEM

QUANTIDADE
QTD. TOTAL
VALOR MENSAL
(12 MESES)

DESCRIÇÃO

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
Dados da Empresa:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone:
Banco (nome e n°)

Cidade:
Fax:

UF:
E-mail:
Agência n°:

C/C n°:

Representante Legal:*
Nome:
Carteira de identidade n°:

Órgão emissor/UF:

Dados Bancário:
Numero / Nome do Banco:
Tipo de Conta:
Número da Agência:

CNPJ número:
Número da Conta:
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MODELO DE PROPOSTA

Ao CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERPIA OCUPACIONAL DA 9ª
REGIÃO

CREFITO-9
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES
ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS (quantidades mínimas:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA/MODELO

QUANTIDADE

Central de alarme

01

2

Teclado Digital

01

3

Sensores Infravermelhos

11

4

Sirenes

02

5

Botão de Pânico

01

6

Haste Aterramento

01

8

Fonte Estabilizadora

01

9

Circuito Fechado de Tv

01

10

Câmeras Externas Infravermelho

06

11

Câmeras Interna Infravermelho

03

12

Nobreak

01

(Local e data)
(Assinatura do Representante Legal)
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MODELO DE PROPOSTA

1

CREFITO-9
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO
Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE AQUISIÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2019
PROCESSO Nº 102.2019.012
ANEXO IV
MODELO DE TERMO DE VISTORIA
ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Ref.: Pregão Eletrônico nº
Atestamos que o (a) Sr. (ª)_______________________________________________,
na
qualidade
de
profissional
indicado
pela
empresa_________________________________________________,
CNPJ________________________________________,
telefone
(____)____________, compareceu no_____________________________________
e efetuou visita aos locais dos postos onde serão prestados os serviços, conforme
especificado em Edital.
Cuiabá/MT, xx de xxxxxxxxx de 20xx
[Obs.: Caso a licitante opte por não realizar a vistoria ao local, deverá declarar que
assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este
órgão, conforme edital.]

______________________________________________
Assinatura e Carimbo do servidor responsável
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