CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO LICITATÓRIO n.° 04/2019
Pregão Eletrônico Nº 04/2019
Edital
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de Contabilidade do
Espírito Santo, por meio do Presidente Roberto Schulze, sediado á rua Amélia da Cunha Ornelas, nº
30, Bento Ferreira, Vitória/ES, realizará licitação,na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.746, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 17/09/2019
Horário: 09h15min
Local: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública no endereço eletrônico www.licitacoese.com.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.
1. DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição
de 5 (cinco) projetores, 04 (quatro) kit’s microfones sem fio duplo, 01 (um) mixer digital de 12
canais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em lotes, formados por um item, conforme tabela constante no Termo
de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse,
devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do lote, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, na classificação abaixo:
6.3.2.1.03.01.002 - Máquinas e Equipamentos;
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3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.
Para ter acesso ao sistema eletrônico constante no site www.licitacoes-e.com.br , os
interessados na licitação deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao
Banco do Brasil S/A, onde também deverão informar-se a respeito do funcionamento e regulamento,
como também receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.2.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou ao CRCES responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
3.4.
É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por
todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
Licitações-e e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciados junto ao Banco do Brasil para
utilização do sistema Licitações-e.
4.1.1.A

participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.3.1.

4.3.2.

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
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estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.3.

4.3.4.

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de

1993;
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
4.3.5.

4.3.6.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.3.7.

4.4.

São condições para participação do Pregão:
cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;
4.4.1.

estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital e seus anexos,
bem como cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.4.2.

inexistirem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.3.

não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.4.

a proposta ter sido elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.5.

não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.6.

que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.4.7.

cumprir os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos
critérios de preferência.
4.4.8.

4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.
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5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.
5.2.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.3.
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.
5.4.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.5.
A proposta de preços a ser cadastrada no sistema eletrônico deverá conter MENOR
VALOR GLOBAL DO LOTE.
5.6.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
5.8.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
5.10.
O licitante deverá declarar, para cada item, se o produto ofertado é manufaturado
nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de
Referência.
5.11.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão
nº 1455/2018 -TCU - Plenário);
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após
o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do
contrato.

5.11.1.
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6.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
6.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.2.3.

6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser de R$ 0,01 (um centavo).
6.9.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
6.10.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão
ser desconsiderados pelo pregoeiro.
6.11.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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6.12.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.13.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.14.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.15.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
6.16.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.17.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.
6.18.
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
6.19.
Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
6.20.
Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens fornecidos:
6.20.1.

por empresas brasileiras;

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

6.20.2.

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

6.20.3.

6.21.
Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de
desempate.
6.22.
Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor
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preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas neste Edital.
6.23.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.24.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.2.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
7.3.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena
de não aceitação da proposta.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.3.1.

7.3.1.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.4.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.5.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira
Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 26050-620 – Vitória/ES
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br

7.6.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.6.1.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.6.2.

7.7.
Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
8.

DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
8.1.1.

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.2.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.3.

Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.4.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.5.

8.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
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8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
8.1.6.

8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10,
11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
8.2.1.O

interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas;

8.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio
oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 04 (quatro) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.
8.4.1.As

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação
Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.
8.6. Habilitação jurídica:
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.6.1.

Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.6.2.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
8.6.3.
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inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;
8.6.4.

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
8.6.5.

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.6.6.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
8.6.7.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
8.6.8.

8.7.

Regularidade fiscal e trabalhista:
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.7.1.

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
8.7.2.

8.7.3.

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

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.7.4.

prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.7.5.

caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.7.6.

caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
8.7.7.
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de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.
8.8.

Qualificação Econômico-Financeira.
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

8.8.1.

jurídica;
8.9.

Qualificação Técnica
8.9.1. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, comprovando o fornecimento de bens em características compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente.

8.10.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão
ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no
sistema (upload), no prazo de 04 (quatro) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico.
A documentação também poderá ser encaminhada por e-mail
amylene.delunardo@crc-es.org.br.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
8.10.2.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
8.10.1.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.10.3.

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.10.4.

8.11.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
8.11.1.

8.12.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
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restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.13.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
8.14.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
8.15.
O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
8.16.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
9.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04
(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
9.1.1
ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
9.2.1
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.3.1
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.
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9.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.
9.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à
proposta de outro licitante.
10

DOS RECURSOS
10.1
Declarado o vencedor concedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
10.1.1
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.1.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
10.1.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.
10.2
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.3
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

11

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1

A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
11.1.2
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
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123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
11.2
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
11.2.1
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
11.2.2
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
12

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
12.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1
Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2.
O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu
recebimento.

14.2.1.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.2.2.
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14.3.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
14.3.2.
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
14.3.3.
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
14.3.1.

14.4.
O prazo de vigência da contratação é de 45 (quarenta e cinco) dias prorrogáveis
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2.
O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu
recebimento.

15.2.1.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.2.2.

15.3.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2.
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
15.3.3.
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.3.1.

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira
Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 26050-620 – Vitória/ES
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br

15.4.
O prazo de vigência da contratação é de 45 (quarenta e cinco) dias prorrogáveis
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
16.

DO REAJUSTE
16.1
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

17.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO 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.
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.1.

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;

20.2.
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.
20.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
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Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
20.3.2.
Multa de 100 % (cem por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.3.4.
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
20.3.1.

20.4.
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;
20.5.

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

20.6.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
20.7.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.8.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
20.9.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
nº 9.784, de 1999.
20.11. 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.
20.12.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.
21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
amylene.delunardo@crc-es.org.br ou por petição dirigida ou protocolada na sede deste CRCES,
situado à rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bento Ferreira, Vitória-ES.
21.3.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

21.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
21.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
21.7.
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.
22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.

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

22.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
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22.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
22.4.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
22.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
22.6.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.7.

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

22.8.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.9.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
22.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
22.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://crc-es.org.br/ ,
poderão ser solicitados através do email amylene.delunardo@crc-es.org.br ou retirados na
sede do CRCES, situado à rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bento Ferreira, Vitória-ES,
no horário das 09 horas às 16 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.14.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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21.14.1.

ANEXO 01 - Termo de Referência;

21.14.2.

ANEXO 02 - Modelo de Declaração de Microempresa ME e EPP;

21.14.3.

ANEXO 03 - Modelo de Declaração de Superveniência;

21.14.4.
ANEXO 04 - Declaração de atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal;
21.14.5.

ANEXO 05 – Minuta de Termo de Contrato;

21.15 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro de Vitória/ES, a
Justiça Federal, Seção Judiciária de Vitória/ES, com exclusão de qualquer outro.
Vitória, XX de XXXXXXX de 2019.

Contador ROBERTO SCHULZE
Presidente
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2019
(ANEXO 01)

Termo de Referência nº 15/2019
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1.
Decreto nº. 3.555/00 – Art. 8º, II c/c Art. 3º, caput e incisos I a III, da Lei Federal nº. 10.520/02 e
subsidiariamente, às normas constantes da Lei nº. 8.666/93.
2. DO OBJETO
2.1.
Aquisição de 5 (cinco) projetores, 04 (quatro) kit’s microfones sem fio duplo, 01 (um) mixer
digital de 12 canais.
3.

DA JUSTIFICATIVA

3.1.
Aquisição necessária para dar continuidade ao cronograma do Item 7-PLANO DE METAS E
DE AÇÕES do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do CRCES (PDTI) aprovada em Plenária
e publicada no DIOES e no site do CRCES – RESOLUÇÃO CRCES Nº 374, DE 29 DE AGOSTO
DE 2017.
3.2.
A motivação para tal encontra-se manifestada no Item 3.4 – Análise ambiental da TI, Quadro 2
– Matriz SWOT da área de TI do CRCES do PDTI.
3.3.
Detectamos a necessidade de adequar as salas de treinamento e auditório deste regional a fim
de proporcionar um serviço profissional e adequado aos padrões deste Conselho, objetivando
atender aos eventos a serem realizados na sede e para que o profissional da contabilidade tenha
maior conforto, comodidade e bem estar, quando estiver participando de alguma atividade de
educação continuada.
4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO
4.1.

CONSIDERAÇÕES:

4.1.1.

Os equipamentos ofertados devem ser novos, sem uso anterior;

4.1.2. Os equipamentos devem estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento, no ato de
entrega da proposta;
4.1.3. Todos os descritivos fornecidos nos tópicos abaixo devem ser considerados como os valores mínimos
a serem admitidos, a menos que neste esteja descrito o contrário.
4.2.

EQUIPAMENTOS

ITEM

EQUIPAMENTO/ SOFTWARES
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QUANTIDADE

4.3

I.

PROJETORES

05

II.

KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO

04

III.

MIXER DIGITAL DE 12 CANAIS

01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
PROJETORES
ITEM
I

QUANTIDADE
05
DESCRIÇÃO

A. Especificações:
A.1. Brilho em cores e branco: 3.500 Lumens;
A.2. Resolução nativa: WXGA;
A.3. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips;
A.4. Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício;
A.5. Pixels: 1.000.024 pixels (1280 x 800) x 3;
A.6. Razão de aspecto: 16:10;
A.7. Duração da lâmpada: 6.000 horas;
A.8. Razão de contraste: Até 15.000: 1;
A.9. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores;
A.10. Segurança: Kensington Lock, trava de segurança;
A.11. Voltagem: 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz;
A.12. Conectividade padrão:
A.12.1. HDMI (suporte MHL), Entrada do computador D-sub15;
A.12.2. Usb Tipo A (imagens de memória USB / atualização de firmware);
A.12.3. Usb Tipo B (USB Display, mouse, Controle, atualização de

firmware);

A.12.4. RCA vídeo;
A.12.5. Entrada de áudio RCA – 2 x RCA (1 x branco, 1 x vermelho);
A.12.6. Wireless Integrado: Projeção sem fio da tela de smartphones e

tablets escaneando um QR code na tela.

B. Especificações da Lente:
B.1. Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco Manual;
B.2. Tamanho da tela: 33" a 320" (polegadas);
B.3. Comprimento do foco: 16,9 mm-20,28 mm;
B.4. Razão de zoom: 1-1,2.
C. Garantia:
C.1. Garantia de 2 anos do fabricante.
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KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO
ITEM
QUANTIDADE
II
04
DESCRIÇÃO
A. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RECEPTOR:
A.1. Alimentação requerida: 12 a 16 vdc, 300 ma (mínima);
A.2. Estabilidade: 10PPM;
A.3. Frequência de trabalho: UHF 500 a 600 MHz;
A.4. Impedância de saída: 600 Ω;
A.5. Máximo desvio de frequência: 50 Hz;
A.6. Oscilador sintetizado a cristal;
A.7. Rejeição de espúrios: 75dB típico;
A.8. Rejeição de imagem: 85dB típico;
A.9. Relação sinal/ruído:>105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz;
A.10.
Resposta frequência: 40 Hz a 16 kHz;
A.11.
Saídas: independentes balanceadas (XLR) e desbalanceada

(P10);

A.12.
A.13.

Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB;
Sintonizador: busca automática de frequência (scan).

B. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MICROFONE:
B.1. Alimentação: 2 pilhas AA1.5V;
B.2. Cápsula: Dinâmica;
B.3. Emissão de espúrios: <40dB (with carrier);
B.4. Estabilidade de frequência: 0,0005%;
B.5. Frequência de trabalho: UHF 500 a 600 MHz;
B.6. Padrão polar: Super cardioide;
B.7. Potência de saída: 10mv;
B.8. Resposta frequência: 40 Hz a 16 kHz;
C. Garantia:
C.1. Garantia de 12 meses do fabricante.

ITEM
III

MESA DE SOM DE 12 CANAIS
QUANTIDADE
01
DESCRIÇÃO

A. ESPECIFICAÇÕES:
A.1. Canais: 12 canais de mixagem;
A.2. 4 pré-amplificadores de microfones projetados pela Midas e com

conectores combos XLR ou P10 ¼ TRS;

A.3. Entradas: 8 entradas de linha P10 ¼ TRS;
A.4. 2 Aux sends com conectores P10 1/4TRS, processamento de dinâmica,

equalizadores full paramétrico e equalizadores gráficos de 31 bandas;
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A.5. L/R Master com conectores XLR balanceados;
A.6. Sistema WiFi incluso, sem a necessidade de um roteador wireless;
A.7. Interface de gravação USB;
A.8. Conexão MIDI in e MIDI out;
A.9. 51 plug-ins, incluindo emulações dos famosos LA2A, UREI 1176,

Equalizadores Pultec, maquinas Lexicon, dentre outros;
Operação remota via Wifi próprio podendo ser utilizado com
Windows, Mac OS, Linux, Ipad e Android;
A.11.
Saídas: independentes balanceadas (XLR) e desbalanceada
(P10);
A.12.
Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB;
A.13.
Sintonizador: busca automática de frequência (scan).
A.10.

B. Garantia:
B.1. Garantia de 2 anos do fabricante.

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
5.1.
O prazo para a entrega dos equipamentos é de 30 (trita) dias corridos, contados a partir da
assinatura do contrato;
5.2.
A CONTRATADA deverá comunicar e agendar com o Setor de Tecnologia da Informação do
CRCES, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, a data de entrega dos equipamentos,
instalação e configuração através do telefone (27) 3232-1610 ou do e-mail informatica@crces.org.br;
5.3.
A entrega dos equipamentos será realizada na Sede do Conselho Regional de Contabilidade
do ES, na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº. 30, Bento Ferreira – Vitória/ES, durante o horário de
expediente do órgão (08hrs às 17hrs); mediante agendamento, conforme item 5.2;
5.4.
O fato da CONTRATADA, por qualquer motivo, entregar equipamento tecnicamente superior
ou de maior capacidade não ensejará qualquer pagamento adicional pelo CONTRATANTE;
5.5.
Satisfeitas às exigências quanto ao Termo de Referência, lavrar-se-á Termo de Recebimento
Definitivo dos produtos relacionados neste Termo.
5.6.
Caso insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se
consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de 02
(dois) dias úteis, quando serão realizadas, novamente, as verificações antes referidas.
5.7.
Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, estará a empresa incorrendo em
atraso na entrega.
5.8.
Todos os produtos relacionados em cada um dos itens deverão ser entregues do mesmo
modelo e marca propostos pela contratada.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.
A contratada deverá entregar os objetos devidamente embalados, sem amassados ou qualquer
tipo de avaria, respeitando e responsabilizando-se integralmente pelos produtos ora contratados,
com estrita obediência às exigências descritas neste Termo de Referência.
6.2.
Qualquer material defeituoso, ou seja, que apresentar alteração, deterioração, imperfeição ou
qualquer irregularidade que comprometa a sua qualidade e utilização, deverá ser trocado no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis após a notificação do problema à contratada;
6.3.
A contratada é responsável por todos os ônus relativos ao fornecimento dos materiais, desde a
origem até sua entrega definitiva no local estabelecido.
6.4.
Toda e qualquer despesa que venha a incidir nesta fase da aquisição, inclusive aquelas
relativas a fretes e transportes, passagens e estadias, correrão por conta da contratada.
6.5.
A contratada deve credenciar, junto à contratante, um representante para prestar
esclarecimentos e atender às solicitações e/ou reclamações que porventura surgirem durante a
vigência do contrato.
6.6.
A contratada deve disponibilizar à contratante um atendimento personalizado e imediato, com
fornecimento de números de telefones, e-mail, fax ou outra forma de comunicação.
6.7.

A entrega dos materiais deve acontecer dentro do prazo estipulado no item 5.1.

6.8.
A contratada responderá pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CRCES, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CRCES.
6.9.
É de responsabilidade da contratada emitir a Nota Fiscal, com a descrição detalhada do
produto, quantitativo e demais itens, bem como a indicação expressa dos encargos, impostos e
tributos passíveis de retenção na fonte, quando for o caso.
6.10. A contratada deve manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no instrumento convocatório.
6.11. Comunicar à Administração do CRCES qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados.
6.12. Os equipamentos deverão ser entregues atendendo perfeitamente as condições e
especificações do objeto, ficando a empresa contratada, responsável por arcar com qualquer
prejuízo que vier a ocasionar em face deste CRCES, pelo não atendimento correto ao Termo de
referência, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
6.13. Serão recusados em todo ou em parte, o objeto que não atenda as especificações constantes
neste Termo e seus anexos e/ou que não estejam adequados.

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira
Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 26050-620 – Vitória/ES
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1.
A entrega dos equipamentos será acompanhado e fiscalizado por funcionário especialmente
designado do Setor de Tecnologia da Informação.
7.2.
A contratante anotará todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos
equipamentos, determinando o que for necessário à sua regularização e procedendo à juntada de
documentos relevantes para comprovação dos fatos.
7.3.
Registrar em relatório as deficiências verificadas nos equipamentos e na entrega e
encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
7.4.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do funcionário deverão ser
solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
7.5.
A contratante prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada.
7.6.
A fiscalização realizada pela contratante, através de funcionário previamente designado, não
será motivo para exclusão ou redução da responsabilidade da contratada.
7.7.
A contratante acompanhará e fiscalizará a execução do objeto desta contratação, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos.
7.8.
Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer anormalidades apresentadas no
funcionamento dos equipamentos, interrompendo seu uso se assim for recomendado;
7.9.
Recusar a entrega de equipamentos que não se encontrem nas condições especificadas, ainda
que estejam em condições gerais de funcionamento;
7.10. Atestar a entrega dos equipamentos, rejeitando aquele que não estiver de acordo, por meio de
notificação à CONTRATADA;
7.11. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento
das formalidades legais;
7.12. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA que ensejaram sua
contratação, embora, deva esta manter estas condições durante a execução do contrato.
8. DA PROPOSTA DE PREÇO
8.1.
Apresentar planilha com descrição individual, de acordo com as especificações exigidas neste
Termo, informando a marca, bem como, após a apresentação do valor unitário dos produtos,
apresentar o preço total da quantidade estimada de cada um, com valor expresso em moeda
corrente nacional, em algarismos e por extenso.
8.2.
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos que forem omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
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pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título, devendo os produtos respectivos ser fornecidos
ao CRCES sem ônus adicionais.
8.3.
Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem as disposições MÍNIMAS contidas neste TR;
b) Não indicarem marcas para os produtos;
c) Apresentarem valores superiores aos máximos admitidos (unitário e total).
8.3.1. Modelo de planilha para proposta de preço:
ITEM

EQUIPAMENTO

QTD

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

I.

PROJETORES

05

R$

R$

II.

KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO

04

R$

R$

III.

MIXER DIGITAL DE 12 CANAIS

01

R$

R$

TOTAL GERAL

R$

8.4 Os valores máximos admitidos, unitário e total, estão descritos na planilha abaixo:

I.

PROJETORES

05

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
R$ 3.279,30

II.

KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO

04

R$ 829,33

R$ 3.317,33

III.

MIXER DIGITAL DE 12 CANAIS

01

R$ 4.112,78

R$ 4.112,78

ITEM

EQUIPAMENTO

QTD

VALOR
TOTAL
MÁXIMO
R$ 16.396,50

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1.
As despesas decorrentes da contratação correrão às contas dos recursos contidos no Projeto
3014 - Promover a Educação Continuada - Cursos e Palestras - 6.3.2.1.03.01.002 - Máquinas e
Equipamentos.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em moeda corrente, após apresentação da
Nota Fiscal/Fatura em 01 (uma) via devidamente atestada por servidor designado pelo CRCES, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
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10.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Conta Corrente e Agência Bancária para
emissão da respectiva Ordem Bancária.
10.3. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a empresa
contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado, os dias que se
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.
10.4. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente será efetivado após a verificação da
regularidade da empresa, com a apresentação das certidões necessárias para esse fim.
10.5. De acordo com o artigo 64 da lei n° 9430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de
bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social – COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP.
10.6. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos os
interessados no site da Receita Federal http://www.receita.fazenda.gov.br, (IN SRF nº 1.234, de 11
de janeiro de 2012, nº 539, de 25 de abril de 2005 e nº 791, de 10 de dezembro de 2007 – DOU de
29/12/2004, 27/04/2005 e 12/12/2007) e por ocasião do pagamento, conforme o caso, todos os
impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente.
10.7. Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução dos serviços, a Nota Fiscal deverá ser
formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob pena de devolução para correção,
contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento regular da mesma (IN SRF nº 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, nº 539, de 25 de abril de 2005 e nº 791, de 10 de dezembro de 2007 –
DOU de 29/12/2004, 27/04/2005 e 12/12/2007).
10.8. O CRCES poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Termo de Referência.
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO
11.1. A vigência do contrato será até a conclusão da entrega total dos equipamentos e pagamento
da nota fiscal ao fornecedor, a contar da sua assinatura, tendo validade e eficácia legal após a
publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.
11.2.

O preço permanecerá fixo e irreajustável durante toda a vigência do contrato.

11.3. A Administração será responsável por acompanhar a execução do contrato, ou seja, o
recebimento dos equipamentos e registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a
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sua execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.
11.4. Durante a vigência do Contrato, o fornecimento dos equipamentos será acompanhado e
fiscalizado por servidor especialmente designado do setor de Tecnologia da Informação, o qual
assumirá a função de Fiscal do Contrato.
12. DAS PENALIDADES
12.1. Salvo na hipótese de caso fortuito ou força maior, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei
nº. 8666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso de inadimplemento assim considerado pela
Administração, de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades,
cumulativamente ou não:
12.1.1. Advertência, nos casos de descumprimentos contratuais de menor potencial, que não gerem
prejuízo para o CRCES;
12.1.2. Multas:
a)
Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a entrega dos equipamentos,
sem que haja justificativa aceita pelo contratante, a contratada ficará sujeita à multa equivalente a
um por cento (1,0%) do valor unitário do equipamento em atraso, por dia útil de atraso, até o limite
de trinta por cento (30,0%) do valor do equipamento. Após trinta dias úteis de atraso, o contratante
poderá considerar inexecução parcial do contrato;
b)
Multa diária de 0,001% (um milésimo por cento) do valor global estimado do contrato, nos
casos de atraso na entrega dos cartões adicionais ou segunda via.
12.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CRCES,
pelo prazo de até 2 (dois) anos, no caso de recusa quanto a assinatura do contrato administrativo
ou pela recusa quanto ao fornecimento dos cartões;
12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos
de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou
contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
12.2. Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos serviços afetos à
garantia on-site, sem que haja justificativa aceita pelo contratante, a contratada ficará sujeita à multa
equivalente a meio por cento (0,5%) do valor unitário do equipamento, por dia útil de atraso, por
ocorrência, até o limite de quinze por cento (15,0%) do valor do equipamento;
12.3. No caso de inexecução total do objeto, quando a contratada deixar de entrega a totalidade dos
equipamentos, poderá ser aplicada ao contratado multa equivalente a cinquenta por cento (50,0%)
do valor total do contrato.
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12.4. A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de
suspensão/impedimento;
12.5. Caso a empresa se recuse a retirar a Ordem de Serviço e a prestar os serviços objeto desta
licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei nº 10520/02, devendo as licitantes
remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances;
12.6. Da aplicação de penalidades, caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº.
8.666/93;
12.7. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CRCES após a devida notificação e
o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
12.8. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
12.9. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei
nº. 8666/93;
12.10. A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Conselheiro
Presidente do CRCES, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
aplicação.
Victor Hugo Pinto de Figueiredo Bernardo
Operador de Sistemas do CRCES

Grazielly Inacio Tartaglia
Chefe Setor de Desenvolvimento
Profissional CRCES

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira
Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 26050-620 – Vitória/ES
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2019
(ANEXO 02)

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO
Referência: Pregão Eletrônico nº. _________/2019;
A empresa..................................................................................................................., inscrita no CNPJ
nº............................................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a)............................................................,
portador
(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº.......................................e do CPF nº............................................, DECLARA, sob as penas da lei, ser
microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, estando apta a usufruir
o tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006.
_________________, _____ de _________ de 2019.

_____________________________________
Representante Legal
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2019
(ANEXO 03)
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA
(MODELO)

A __________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ ____________________ declara,
através de seu representante legal, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
supervenientes impeditivos a sua habilitação no Edital n°. ______/2019.
Declaramos ainda estarmos cientes e aceitar todas as cláusulas do Instrumento Convocatório/Edital nº.
__________/2019 e seus anexos.

________________________________________________
Local e Data

_________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2019
(ANEXO 04)

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital Pregão n° ______/2019, que
não possuímos em nosso quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

_________________, ________ de _____________ de 2019.

_____________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; e
2) se a licitante possuir menores a partir de 14 anos como aprendizes, deverá declarar essa condição.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2019
(ANEXO 05)
TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO
SANTO E A EMPRESA .............................................................

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO – CRCES,
Autarquia Federal de Regime Especial, inscrito no CNPJ – sob o n.º 28.163.343/0001-96, com sede à
Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050- 620, doravante
denominado CRCES, representado pelo seu Presidente, o Contador ROBERTO SCHULZE, portador
do registro ES-006880/O, de acordo com a Ata nº. 1558 da Sessão Plenária Ordinária do Conselho
Regional de Contabilidade do Espírito.
CONTRATADA: _____________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ______________,
estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor (a)
_____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______________ e CPF (MF) n.º
________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por
[procuração/contrato social/estatuto social.
Tendo em vista o que consta no Processo nº 04/2019 e em observância às disposições da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº
04/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de de 5 (cinco) projetores, 04 (quatro) kit’s
microfones sem fio duplo, 01 (um) mixer digital de 12 canais, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
ITEM
DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
1

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

PROJETORES
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VALOR
TOTAL

2

KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO

3

MIXER DIGITAL DE 12 CANAIS

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA CONTRATUAL
2.1. O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário
Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega,
recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.
2.2. Fica resguardado o prazo de garantia do bem adquirido, conforme estipulado no Anexo 01
deste Edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, 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.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, na classificação abaixo:
6.3.2.1.03.01.002 - Máquinas e Equipamentos;
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1. Os produtos objeto deste contrato terão garantia de, no mínimo XX (xxxxxx) meses, contados
a partir da data de entrega dos mesmos.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
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9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
É eleito o Foro de Vitória/ES, a Justiça Federal, Seção Judiciária de Vitória/ES, com exclusão de
qualquer outro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..........................................., .......... de.......................................... de 2019.

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA
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