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PREGÃO ELETRÔNICO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020
(Processo Administrativo n.º 23270.104412/2018-71)

Torna-se  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  o INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DO RIO  DE JANEIRO,  por  meio  da  DIRETORIA
ADJUNTA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, sediada na RUA PEREIRA DE ALMEIDA, 88 –
PRAÇA DA BANDEIRA, RIO DE JANEIRO – RJ, realizará licitação,  para registro de preços, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item e lote,
sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por  preço unitário e global, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 03,
de 26 de abril  de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01,  de 19 de janeiro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas
neste Edital.

Data da sessão: 29 DE JULHO DE 2020
Horário: 09:40
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviços especializados e infraestrutura
para a realização de evento esportivo-institucional do Instituto Federal de Educação Ciência e Tec-
nologia do Rio de Janeiro: “1º Corrida e Caminhada do IFRJ”, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos fo-
rem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

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

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais ade-
sões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

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

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
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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 transa-
ções inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica-
dos diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 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.

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 Credenciamento regular no Sistema de Cadastra-
mento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de
2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Para os itens 41 a 50, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pe-
queno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal  no Brasil  com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de disso-
lução ou liquidação; 

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

4.2.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Nor-
mativa SEGES/MP nº 5, de 2017.

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
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4.3.1. detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área respon-
sável pela demanda ou contratação; ou

4.3.2. de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.2.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinida-
de,  até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13,  art.  5º,  inciso V,  da Lei  nº
12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de ju-
nho de 2010).

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na exe-
cução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente pú-
blico ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”  em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.5.1. Que cumpre 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.

4.5.1.1. Nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade co-
operativa.

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

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

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obri-
gatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho de-
gradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do
art. 5º da Constituição Federal;

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

4.6. 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. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

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

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inob-
servância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propos-
tas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerra-
mento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1.  Valor unitário e total do item;

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Ter-
mo de Referência.

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários,  comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indireta-
mente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de
Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital.

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no di-
mensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis de-
correntes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte,  devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele supe-
rior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e
nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso
de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orien-
tações a seguir:

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido duran-
te toda a execução contratual;

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilate-
ralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da re-
pactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais va-
riáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empre-
sa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscali-
zação, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto
no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos ser-
viços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponen-
te o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios  necessários,  em quantidades  e qualidades  adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após
o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a ado-
ção 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 contrata-
da ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos
Atualização: Maio/2020



                                                        Fls.: _________

Rubrica: __________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompa-
nhamento em tempo real por todos os participantes.

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

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente es-
tas participarão da fase de lances.

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consig-
nado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item e global do lote.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para aber-
tura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais 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$ 0,10 (dez centavos).
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorroga-
ção, inclusive no caso de lances intermediários.
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, po-
derá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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7.16. 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. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superi-
or a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e qua-
tro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação. 

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

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

7.20. Em relação a itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas
como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance se-
rão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma últi-
ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realiza-
do sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

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

7.25.1.1. prestados por empresas brasileiras;

7.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tec-
nologia no País;

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

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
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7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico,  contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

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

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

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

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua propos-
ta final, conforme anexo deste Edital.
8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante ex-
clusivamente via sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro,
com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitação do lance vencedor.

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e For-
mação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que
não contrariem exigências legais.

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

8.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018-
TCU- Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço
manifestamente inexequível;

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

8.5.4.1.1.  for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encar-
gos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
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do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da re-
muneração.

8.5.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos  de caráter  normativo obrigatório,  tais  como
leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessida-
de de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do arti-
go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SE-
GES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obriga-
tória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibi-
lidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam
a suspeita.

8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-
cedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.

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

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

8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha
de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação.

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que
não haja majoração do preço.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indica-
ção de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional,  quando
não cabível esse regime.

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada
no objeto.
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8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO 

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

9.1.1. SICAF;
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra-
tiva, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.  cnj  .jus.br/  improbidade  _adm/consul  -  
tar_requerido.php).
9.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Adminis-
trativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
9.1.5. Para a  consulta de licitantes  pessoa jurídica  poderá haver  a substituição das
consultas dos subitens “9.1.2”, “9.1.3” e “9.1.4” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
9.1.6. 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.

9.1.6.1. 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.
9.1.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

9.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
9.1.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regula-
ridade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Ins-
trução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
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9.2.1.  O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigi-
das no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebi-
mento das propostas.
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lo-
grar  êxito  em  encontrar  a(s)  certidão(ões)  válida(s),  conforme  art.  43,  §3º,  do  Decreto
10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, neces-
sários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos medi-
ante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à inte-
gridade do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. 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 docu-
mentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da ma-
triz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a cen-
tralização do recolhimento dessas contribuições.

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

9.8. Habilitação jurídica: 

9.8.1. 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;
9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade li-
mitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registra-
do na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;
9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial  ou
agência;
9.8.4. 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 ad-
ministradores;
9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

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

9.9.2. 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 tributá-
rios federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela-
tivos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Se-
cretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, me-
diante 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;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contra-
tual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitan-
te, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. 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;

9.10. Qualificação econômico-financeira:

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exi-
gíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empre-
sa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualiza-
dos por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresenta-
ção da proposta;

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao perío-
do de existência da sociedade;

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato soci-
al/estatuto social;

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índi-
ces de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:

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

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante
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9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar  patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.

9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1. No mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional da empresa e/
ou de seus responsáveis técnicos legais, em papel timbrado e identificação do emitente, ex-
pedido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem aptidão para de-
sempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto de que trata o processo licitatório, bem como a satisfação quanto à qualidade
dos serviços e cumprimento dos prazos contratuais;

9.11.1.1. Para fins de avaliação das certidões ou atestados, será entendido como
serviço similar ao objeto desta licitação, compatível em características e quantidades,
aquele (s) nos quais conste realização de evento esportivo para número igual ou su-
perior a 1.000 participantes.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os be-
nefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispen-
sado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apre-
sentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.

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

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição
no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cin-
co) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser pror-
rogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, medi-
ante apresentação de justificativa.
9.15. 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 convo-
cação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, se-
guir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma res-
trição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

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

9.17. 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 Edi-
tal.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrên-
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cia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina an-
tes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.18.1. 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.

9.18.1.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo esta-
belecido pelo Pregoeiro no “chat”, sendo o prazo mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação
no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2. 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.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em alga-
rismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. 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.

10.4. 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.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo conside-
rada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à pro-
posta de outro licitante.

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

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motiva-
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da, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio
do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existên-
cia de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentada-
mente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas veri-
ficará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

11.2.3. 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 eletrôni-
co, 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.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endere-
ço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão públi-
ca, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-
tante 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
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

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

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SI-
CAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade com-
petente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, con-
tados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a as-
sinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, medi-
ante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assi-
nada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vence-
dor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o regis-
tro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceita-
rem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

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

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua con-
vocação, 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.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer  perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administra-
ção poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,  mediante correspon-
dência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou
aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual perí-
odo, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudi-
cada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
16.3.3. 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.

16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibi-
ção de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
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disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III,
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contra-
to, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramen-
to, sem ônus, antes da contratação.

16.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regulari-
zar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação con-
signadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administra-
ção, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitan-
te, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTE

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Refe-
rência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Refe-
rência.

20. DO PAGAMENTO

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

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudi-
catário que: 

21.1.1. Não assinar  o  termo de  contrato  ou aceitar/retirar  o  instrumento  equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;
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21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injus-
tificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condi-
ções 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.

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

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarreta-
rem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unida-
de administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SI-
CAF, pelo prazo de até cinco anos.

21.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca, 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.

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

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de in-
fração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à admi-
nistração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apura-
ção da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despa-
cho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

21.7. 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.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra-
tivos 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 públi-
co.

21.9. 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.
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21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra-
tivo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o pro-
cedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravida-
de da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade,

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do li-
citante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresen-
tada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contra-
tações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu
registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qual-
quer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail colic@ifrj.edu.br, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Pereira de Almeida, 88, Praça da Bandeira –
Rio de Janeiro/RJ CEP: 20260-100 na Coordenação-Geral de Licitações.

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebi-
mento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certa-
me.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envia-
dos ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão públi-
ca, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do Edital e dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincula-
rão os participantes e a Administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a reali-
zação 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.

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

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da amplia-
ção da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.7. 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.

24.8. 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.

24.9. 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.

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Pereira de Almei-
da, 88, Praça da Bandeira – Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 16:00
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.

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

24.12.1. ANEXO I – Termo de Referência

24.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.
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Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23270.104412/2018-71

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preço para contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços  especializados  e infraestrutura  para  a  realização  de  evento  esportivo-
institucional  do  Instituto  Federal  de  Educação  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de
Janeiro:  “1º Corrida  e  Caminhada  do  IFRJ”,  cujas  especificações,  quantitativos  e
preços máximos estimados encontram-se descritos neste Termo de Referência.

1.2. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO Und. Qtd.
Preço

Médio (R$)
Preço Total

(R$)

1 1 Diretor Técnico pessoa 1 9.000,00 9.000,00

2 Equipe de Segurança – Uniformizada pessoa 10 370,00 3.700,00

3
Equipe de Carregadores/Serviços

Gerais
pessoa 10 275,00 2.750,00

4
Brigada de Incêndio c/ Extintores,

maca, cadeira de rodas
pessoa 1 345,00 345,00

5 Equipe de montagem / desmontagem pessoa 10 300,00 3.000,00

6 Fiscal de Pista pessoa 10 600,00 6.000,00

7 Profissional de limpeza pessoa 20 240,00 4.800,00

8 Operador de Trânsito pessoa 5 275,00 1.375,00

9 Gerador potência mínima 150 KVAs unidade 1 5.250,00 5.250,00

10
Sistema de Sonorização Completo

(Bivolt)
unidade 1 2.500,00 2.500,00

11 Equipamento de projeção unidade 1 6.000,00 6.000,00

12 Tendas 3x3m para hidratação unidade 5 565,00 2.825,00

13 Tendas de apoio (4mx4m) unidade 5 785,00 3.925,00

14 Tendas Master (10mx15m) unidade 5 2.150,00 10.750,00

15 Placa De Quilometragem unidade 5 150,00 750,00

16 Pórtico Largada/Chegada 6x4 unidade 1 2.100,00 2.100,00

17 Pódio unidade 1 1.350,00 1.350,00

18 Containers de Lixo unidade 4 750,00 3.000,00

19 Cronometragem / tapete de
cronometragem

unidade 1 4.500,00 4.500,00
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20
Relógio para pórtico de

largada/chegada (dupla face)
unidade 1 1.200,00 1.200,00

21 Ambulância unidade 1 4.400,00 4.400,00

22 Extintores unidade 4 100,00 400,00

23 Mesas plásticas unidade 40 15,00 600,00

24 Aluguel de Cadeiras plásticas unidade 160 3,50 560,00

25 Banquetas unidade 20 20,00 400,00

26 Montagem de Posto médico unidade 1 4.400,00 4.400,00

27 Banheiro Químico unidade 20 265,00 5.300,00

28 Fechamentos de tendas de apoio unidade 5 180,00 900,00

29
Van para transporte da Equipe e

Convidados
unidade 2 700,00 1.400,00

30 Motocicleta unidade 4 500,00 2.000,00

31 Caminhão unidade 1 1.200,00 1.200,00

32 Folheto de Divulgação unidade 3.000 2,40 7.200,00

33 Folheto de Divulgação unidade 10.000 2,00 20.000,00

34 Material gráfico formato Cartazes A3 unidade 1.000 3,50 3.500,00

35 Material gráfico formato Folder unidade 1.000 2,00 2.000,00

36 Medalha unidade 1.000 8,45 8.450,00

37 Troféu esportivo unidade 30 450,00 13.500,00

38 Camiseta Atleta unidade 1.000 36,95 36.950,00

39 Número de Peito unidade 900 7,00 6.300,00

40 Chip unidade 600 10,00 6.000,00

- 41 Grades locação 80 34,50 2.760,00

- 42 Cones locação 160 25,00 4.000,00

- 43 Banner unidade 10 90,00 900,00

- 44 Faixa unidade 10 500,00 5.000,00

- 45 Kit de Lanches unidade 1.500 25,00 37.500,00

- 46 Camiseta Comissão Organizadora unidade 100 35,00 3.500,00

- 47 Sacola eco-bag unidade 900 30,00 27.000,00

- 48 Credenciais unidade 300 5,00 1.500,00
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- 49 Guarda-Chuva unidade 20 15,00 300,00

- 50 Capas de Chuva unidade 100 10,00 1.000,00

TOTAL 284.040,00

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A idealização da 1º Corrida e Caminhada do IFRJ surgiu no contexto das comemorações
do 10º aniversário de criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em que
diferentes tipos de solenidades e eventos foram realizados pelos institutos que se fazem presentes
em todos as regiões do país, como forma de reconhecimento da importância da data, que marcou
a primeira década de expansão do ensino técnico/tecnológico no país, possibilitando o acesso ao
ensino público,  gratuito e de qualidade para toda a população, inclusive, aquelas comunidades
situadas nas áreas mais remotas.

2.2. Assim, a 1º Corrida e Caminhada do IFRJ visa, por meio da prática esportiva com foco
em educação,  saúde e lazer,  celebrar  o 10º  aniversário  de criação dos  Institutos Federais  de
Educação Ciência e Tecnologia e promover a imagem institucional do IFRJ, dado que eventos são
oportunidades comunicativas da instituição com seus públicos.

2.3. A opção por se realizar um evento esportivo de corrida e de caminhada justifica-se por
duas  razões:  por  serem  modalidades  que  proporcionam  benefícios  à  saúde  e  por  serem  as
atividades  esportivas  mais  praticadas  no  país.  Dessa forma,  acredita-se ser  essencial  para  a
divulgação  da  imagem  institucional  um  evento  que  envolva  práticas  saudáveis  e  um  público
diversificado.

2.4. A respeito do crescimento do número de praticantes de corrida e caminhada no país, é
importante destacar que esse fenômeno engendrou mudanças na configuração dos eventos, pois
“a prática  que  anteriormente era somente  uma modalidade  esportiva/competitiva,  voltada  para
atletas  de  rendimento  e  que  buscavam performance,  passou  a  ser  um evento  que  incorpora
participantes da sociedade em geral”.

2.5. Esses perfis se ampliam, ao passo em que motivações atreladas a prática da corrida e
da caminhada podem ser das mais variadas, como: sociabilidade, saúde, competitividade, estética
e prazer. Assim, os participantes destas modalidades, corrida e caminhada, incorporam a prática
de diversas maneiras e com significados sociais distintos.

2.6. Nessa perspectiva, a 1º Corrida e Caminhada do IFRJ busca-se atingir um público-alvo
composto pelas comunidades interna (alunos, servidores, funcionários terceirizados e estagiários)
e externa da instituição.

2.7. Ademais,  sob  a  perspectiva  científica  e  acadêmica,  o  evento  permitirá  explorar
dimensões que caracterizem os participantes, por meio da produção de dados acerca dos seus
perfis e dos valores atribuídos ao esporte.

2.8. Portanto, com o evento, espera-se divulgar a imagem institucional do Instituto Federal do
Rio  de  Janeiro  perante  a  sua comunidade.  Dessa  forma,  o  esporte,  além  de  fomentador  da
qualidade de vida, contribuirá no sentido de divulgar ações de ensino,  pesquisa e extensão do
IFRJ.

3. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

3.1. Escolheu-se como método de pesquisa,  a despeito das instruções da IN nº 3/2017, a
pesquisa com empresas do ramo, uma vez que o serviço possui alta especificidade, com
especificações que não se igualam às de outros processos - ainda que possuam o mes-
mo objeto -, além da precariedade de pregões com esse fim no Painel de Preços do Go-
verno Federal.
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4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de coordenação, infraestrutura e
organização de evento esportivo-institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia: “1º Corrida e Caminhada IFRJ”;

4.2. Inscrições: a definir se haverá ou não cobrança;

4.3. Local da Corrida e Caminhada: a ser definido pela contratada no prazo de dez dias após
a homologação da licitação e aprovado pela contratante, devendo ser na cidade do Rio de Janeiro;

4.4. Data de Realização: a ser informada pela Contratante para a Contratada até 5 dias após
a assinatura do contrato;

4.5. Horário Previsto para Início da Corrida: 7 horas;

4.6. Percurso: 5 km (corrida); 3 km (caminhada);

4.7. CATEGORIAS DA CORRIDA:

4.7.1. A 1ª CORRIDA E CAMINHADA DE RUA DO IFRJ será disputada nas categorias
INDIVIDUAL FEMININO e INDIVIDUAL MASCULINO, considerando os diferentes públicos:

4.7.1.1. Discentes do IFRJ: alunos regularmente matriculados nos diferentes ní-
veis e modalidades de ensino do IFRJ.

4.7.1.2. Servidores do IFRJ: docentes e técnico-administrativos do IFRJ.

4.7.1.3. Comunidade externa do IFRJ: ex-alunos, estagiários, funcionários terceiri-
zados e colaboradores do IFRJ. Considera-se, também, como comunida-
de externa o participante que não possuí qualquer tipo de vínculo com a
instituição.

4.7.1.4. Portadores de necessidades especiais: portador de deficiência visual: fa-
zem parte deste público os atletas com ausência total ou parcial de visão
e que poderão correr acompanhados por um guia (este guia não competi-
rá); atletas amputados de membro inferior; atletas com amputação acima
ou abaixo do joelho; atletas portadores de deficiência intelectual; atletas
portadores de deficiência auditiva ou quaisquer outro tipo de deficiência,
desde que apresentado laudo médico com validade de até 1 ano, onde
deverá constar o c.i.d – código internacional de deficiência do atleta. De-
verá constar no laudo a validade do mesmo e a data do evento deverá es-
tar dentro desse período.

4.8. PREMIAÇÃO:

4.8.1. Todos os participantes, da corrida e da caminhada, que cruzarem a linha de che-
gada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste
regulamento, receberão medalhas de participação (finisher);

4.8.2. Os 3 (três) primeiros colocados, GERAL FEMININO E GERAL MASCULINO e nas
categorias FEMININO, MASCULINO, na prova de 5km, serão premiados com troféus;

4.8.2.1. CATEGORIAS FEMININA:

4.8.2.1.1. Discentes do IFRJ;

4.8.2.1.2. Servidoras do IFRJ;

4.8.2.1.3. Comunidade Externa do IFRJ;

4.8.2.2. CATEGORIAS MASCULINA:

4.8.2.2.1. Discentes do IFRJ;
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4.8.2.2.2. Servidores do IFRJ;

4.8.2.2.3. Comunidade Externa do IFRJ.

4.9. Público Total Estimado: 900 (novecentas) pessoas.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. 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.

5.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contra-
tada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

6. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. ESTRUTURA DO EVENTO: A Contratada deverá disponibilizar toda a infraestrutura ne-
cessária à realização do evento incluindo o período de montagem, a realização e a desmontagem,
em especial as apresentadas neste Termo de Referência;

6.2. Recursos Humanos necessários: Todos os profissionais deverão estar registrados de
acordo com artigos 443, parágrafos 1º e 2º, 445, 451 e 452 da CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho. Ao final do evento deverá ser apresentado o quadro de controle de horário de cada pro-
fissional contratado. Os quadros de horários deverão ser rubricados diariamente por um supervisor
indicado pela CONTRATANTE;

6.2.1. Diretor Técnico   – deverá atuar na sede da contratante durante 30 (trinta) dias no
período pré e pós-evento e estar disponível no local do evento durante as fases de
montagem, realização e desmontagem. Experiência comprovada em carteira de
trabalho ou em contrato social na coordenação de eventos e registro no Conselho
Profissional;

6.2.2. Equipe de Segurança – Uniformizada  ,  capacitada para execução de segurança
desarmada. Os agentes deverão ser treinados e capacitados para lidar com o pú-
blico. Deverão assegurar que a realização do evento transcorra com segurança e
tranquilidade, dando proteção ao público participante. Necessária a apresentação
de nada consta da Polícia Civil. Horário: 24h ininterruptamente desde 48 horas an-
tes do início do evento até 24h após o encerramento e desmontagem do evento;

6.2.3. Equipe de Carregadores/Serviços Gerais   – Profissional capacitado a prestar servi-
ços de carregador de materiais pesados, durante o período de montagem e des-
montagem da estrutura e no dia de realização do evento;

6.2.4. Brigada de Incêndio c/ Extintores, maca, cadeira de rodas   – Atuar na prevenção
de acidentes, executando rondas, verificações e averiguações. Atuação em situa-
ções emergenciais, combate a incêndios, pronto socorro, apoio, orientação e eva-
cuação, entre outras atividades. Qualificação/Formação: experiência devidamente
comprovada. Equipamentos incluídos, no Horário: 6h às 18h, no dia do evento;

6.2.5. Equipe de montagem / desmontagem   – Profissional capacitado a prestar serviços
de apoio a montagem, manutenção e desmontagem do evento, no Horário: 6h às
18h, nos dias do evento;
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6.2.6. Fiscal de Pista   – profissionais  com conhecimentos  básicos  de infraestrutura da
área de eventos esportivos de rua, processo de sinalização e fiscalização, a fim de
garantir a segurança dos participantes, no Horário: das 6h às 18h, no dia do even-
to;

6.2.7. Profissional de limpeza   – Auxiliar de serviços gerais, capacitado e uniformizado,
responsável pela execução dos serviços de limpeza e conservação. A equipe con-
tratada deverá estar munida de todo o material necessário para a execução dos
serviços: vassoura, aspirador, balde, lixeiras, pá de lixo, desinfetante, panos e de-
mais materiais necessários a perfeita execução dos serviços, no Horário: 6h às
18h, nos dias do evento;

6.2.8. Operador de Transito   – Uniformizados no Horário: 6h às 14h, no dia da corrida e
da caminhada.

6.3. Inscrições e Entregas de Kits:

6.3.1. As inscrições serão realizadas por meio do site da internet específico do evento,
sob a coordenação e responsabilidade da contratada;

6.3.2. A Contratada deverá disponibilizar meios de acompanhamento em tempo real das
inscrições;

6.3.3. Deverá ser entregue ao contratante listagem de inscritos em até 02 (dois)  dias
úteis após o encerramento das inscrições, em arquivo compatível (.xml,  .xdl, etc.) com a
emissão de mala direta, geração de etiquetas, alimentação em banco de dados, etc;

6.3.4. A validação das inscrições se dará com a confirmação da inscrição, conforme defi-
nidas no Regulamento da Corrida e Caminhada, momento no qual a Contratada entregará o
Kit ao participante;

6.3.5. As atividades constantes do item anterior serão realizadas na 6ª feira e sábado
(com exceção aos discentes e servidores do IFRJ, oriundos de campus não localizados no
município do Rio de Janeiro, que poderá retirar o kit no dia do evento) que antecedem a
Corrida e Caminhada, no horário de 09:00h às 18:00h, em local a ser definido pela Contra-
tante e pela Contratada conjuntamente, devendo ter a presença do preposto nas atividades
de entrega;

6.3.6. A estrutura de entrega dos kits, a ser montada pela contratada, deverá ser realiza-
da de forma que o tempo de espera na fila não supere os 05 minutos, sob risco de penaliza-
ção de até 2% sobre o preço global do contrato.

6.4. Montagem e desmontagem da estrutura física:

6.4.1. A Contratada deverá, de forma antecipada e de acordo com as autorizações obti-
das junto aos órgãos competentes, proceder à montagem de toda a estrutura física, deven-
do o local estar completamente pronto no dia anterior à realização da corrida, sob risco de
penalização de 10% sobre o preço global do contrato;

6.4.2. A desmontagem do evento deverá se dar em até 06 horas após o término da en-
trega dos prêmios e a consequente finalização do evento, sob risco de penalização de 5%
sobre o preço global do contrato;

6.4.3. A Contratada deverá manter, durante toda a realização do evento, equipe técnica
para prestação de serviços civis e elétricos relacionados à estrutura física disponibilizada;
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6.4.4. A Contratada deverá proceder à demarcação, validação e sinalização de todo o
percurso da corrida e da caminhada, por meio de faixas, cones, cavaletes e grades, confor-
me exigências deste Termo de referência e dos órgãos públicos competentes com os quais
a contratada deverá fazer prévio contato e demais tramites necessários para garantir as de-
vidas autorizações para a realização do evento. A apresentação dessas autorizações dar-
se-á com 05 dias de antecedência sob pena de rescisão do contrato. A sinalização infor-
mando as distâncias deverá ser realizada de 1 em 1 quilômetro;

6.4.5. No local do evento deverão ser colocadas placas indicativas para os atletas e pú-
blico em geral, orientando sobre todos os postos de interesses (serviço médico, ambulância,
guarda volumes, retirada de chip, banheiros Masculino e Feminino, etc.).

6.5. Procedimentos relativos à corrida:

6.5.1. Distribuição de Água  : Caberá a contratada a montagem da estrutura de alimenta-
ção e água, incluindo o fornecimento de gelo, tinas e mesas de distribuição para a devida
refrigeração dos produtos. A água deverá ser colocada no gelo com pelo menos duas horas
de antecedência da prova;

6.5.2. Distribuição de Camisas do Evento  : Para Equipe de Trabalho: deverão ser entre-
gues ao gestor do contrato até as 12:00h da 5ª feira que antecede a corrida. Para os partici-
pantes: juntamente com o kit a ser entregue na validação das inscrições;

6.5.3. Cronometragem e Apuração:   Caberá à Contratada controlar as presenças dos
atletas e apurar os tempos de todos os participantes por meio de sistema eletrônico de
Chip e tapete de aferição;

6.5.4. A classificação final da prova, geral e por categoria, deverá ser divulgada por meio
de listagem em até 30 minutos após o término da corrida;

6.5.5. A divulgação dos resultados no site da corrida deverá ocorrer em até 06 (seis) ho-
ras após o encerramento da prova;

6.5.6. A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após o seu
término.

6.6. Responsabilidades da contratada:

6.6.1. Legalização do evento, incluindo o pagamento de taxas;

6.6.2. Seguro de acidentes pessoal e responsabilidade civil para cada participante;

6.6.3. Taxa de arbitragem a ser paga para a Federação de Atletismo;

6.6.4. Criação de site eletrônico personalizado para o evento, incluindo, além das inscri-
ções, a divulgação do resultado da prova;

6.6.5. Montagem e desmontagem da estrutura física;

6.6.6. Sinalização do Evento;

6.6.7. Distribuição da água;

6.6.8. Distribuição dos troféus e medalhas.
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6.7. Outros serviços a serem executados:

6.7.1. Inscrições e Entregas de Kits (incluindo o chip descartável);

6.7.2. As inscrições serão realizadas por meio do site da internet específico do evento,
sob a coordenação e responsabilidade da contratada;

6.7.3. A Contratada deverá disponibilizar meios de acompanhamento em tempo real das
inscrições;

6.7.4. As datas de início e de término das inscrições serão definidas pela Contratante;

6.7.5. Deverá ser entregue ao contratante listagem de inscritos em até 02 (dois)  dias
úteis após o encerramento das inscrições, em arquivo compatível (.xml,  .xdl, etc.) com a
emissão de mala direta, geração de etiquetas, alimentação em banco de dados, etc;

6.7.6. A validação das inscrições se dará com a confirmação da inscrição, conforme defi-
nidas no Regulamento da Corrida e Caminhada, momento no qual a Contratada entregará o
Kit ao participante;

6.7.7. As atividades constantes do item anterior serão realizadas na 6ª feira e sábado
(com exceção aos discentes e servidores do IFRJ, oriundos de campus não localizados no
município do Rio de Janeiro, que poderá retirar o kit no dia do evento) que antecedem a
Corrida e Caminhada, no horário de 09:00h às 18:00h, em local a ser definido pela Contra-
tante e pela Contratada conjuntamente, devendo ter a presença do preposto nas atividades
de entrega;

6.7.8. A estrutura de entrega dos kits, a ser montada pela contratada, deverá ser realiza-
da de forma que o tempo de espera na fila não supere os 05 minutos, sob risco de penaliza-
ção de até 2% sobre o preço global do contrato.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

7.2. Locação de Estruturas Temporárias:

7.2.1. Gerador potência mínima 150 KVAs   – A referência de KVA deverá ser definida de
acordo com o projeto técnico de eletricidade. O gerador de energia deverá ser movido a ga-
solina, silencioso e com reguladores de tensão AVR;

7.2.2. Sistema de Sonorização Completo (Bivolt)   – Equipamentos devem ser compatíveis
com o porte do evento (o serviço será realizado em ambiente externo, para um público apro-
ximado de 1500 pessoas) permitindo uma audição por pelo menos 100 metros da sua locali-
zação e que permita reprodução sonora de alta qualidade, considerando: operador ou técni-
co com set-list, contendo o Hino Nacional Brasileiro e músicas adequadas e aprovadas pela
contratante a eventos esportivos com reprodução mecânica; 02 microfones Multifrequenci-
ais sem fio disponíveis no palco (os microfones deverão ter reprodução natural e captação
precisa de vocais); PA de caixas distribuídas à 1 frente do palco, próximo à área de concen-
tração de atletas e tendas, próximo ao pórtico de largada. Caixas tree Way ou Line Array,
Mesa Digital 8 a 12 Canais, Subwoofer, cabos, baterias, conectores, extensões e demais in-
sumos necessários para a montagem e funcionamento do sistema. A empresa deverá forne-
cer os profissionais responsáveis pela montagem, desmontagem e operação do som, man-
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tendo a integridade sonora e qualidade técnica, assim como o transporte de seus equipa-
mentos e funcionários;

7.2.3. Equipamento de projeção   – Equipamentos devem ser compatíveis com o porte do
evento permitindo uma visualização perfeita dos vídeos durante o dia (modelo de projetor
20.000 ansilumens, full hd);

7.2.4. Tendas 3x3m para hidratação   – Estrutura de tubos de aço pintados e alvanizados
a fogo e revestimento em lona PVC impermeável Blackout - tratamento anti-UV, antimofo e
autoextinguível;

7.2.5. Tendas de apoio (4mx4m)   – Estrutura de tubos de aço pintados e galvanizados a
fogo e revestimento em lona PVC impermeável Blackout - tratamento anti-UV, antimofo e
autoextinguível;

7.2.6. Tendas Master (10mx15m)   – Estrutura de tubos de aço pintados e galvanizados a
fogo e revestimento em lona PVC impermeável no teto - tratamento anti-UV, antimofo e au-
toextinguível. Lateral em lona translúcida para maior incidência de luz natural e possibilitan-
do economia de energia elétrica durante o dia. Coluna com base reforçada e cabos de aço
para contraventamento;

7.2.7. Placa De Quilometragem   - Placas na dimensão 1,20 m altura x 0,8 m (comprimen-
to) e confeccionadas com cavalete dupla face;

7.2.8. Pórtico Largada/Chegada   6x4 – Pórtico de metal,  com medida mínima de 6m x
4m, na linha de largada/chegada que suporte a instalação de relógio de cronometragem e
banners institucionais e/ou de sinalização. Testeira pórtico de largada / chegada com im-
pressão digital em lona de alta qualidade. Tamanho 6x1 m, com acabamento em ilhós. Com
instalação através de braçadeiras ou similar. Lateral pórtico de largada / chegada com im-
pressão digital em lona de alta qualidade. Tamanho 3x1 m, com acabamento em ilhós. Com
instalação através de braçadeiras ou similar;

7.2.9. Pódio   -  montado e sinalizado (1º, 2º e 3º lugares) para entrega dos troféus; mesa
para exposição de troféus;

7.2.10. Grades   – As grades deverão ser disponibilizadas em quantitativo suficiente para a
perfeita separação entre os participantes e o público, funcionando como funil de largada e
chegada além de separar a pista do trânsito no caso de corrida de rua;

7.2.11. Cones   – Serão utilizados cone de 75 cm laranja e branco em borracha flexível com
3 faixas em microesfera de vidro (reflexivos) e barris delimitadores canalizadores de tráfego
(conão) de 1,1m, base de 60x60cm em polietileno;

7.2.12. Containers de Lixo   – O lixo deverá ser coletado e separado de acordo com a legis-
lação ambiental e armazenado em: contêineres produzidos em polietileno de alta densidade
(PEAD) injetado com proteção contra raios UV, rodas em borracha maciça, tampa projetada
para não acumular água e anti-ruído com capacidade mínima 660 litros e em caçambas es-
tacionárias com capacidade mínima para 5m³ - dimensão aproximada 1,20 x 1,70 x 2,60 m;

7.2.13. Cronometragem / tapete de cronometragem   – Cronometragem de largada/chega-
da com 04 metros de antena. Linha de segurança para largada/chegada com 04 metros de
antena. Filmagem de chegada para verificação;

7.2.14. Relógio para pórtico de largada/chegada (dupla face)   - com lâmpadas de LED,
para visualização à distância em dias claros e escuros. Tapete de cronometragem em estru-
tura antiderrapante;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos
Atualização: Maio/2020



                                                        Fls.: _________

Rubrica: __________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

7.2.15. Ambulância   – Ambulância de Suporte Avançado de Vida (UTI) com 01 Médico, 01
Enfermeiro e 01 Motorista Socorrista;

7.2.16. Extintores   –  Definição  dos  extintores  (CO2,  Pó  Químico  e  Água Pressurizada)
através de um Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio que deverá ser realizado
pela contratada;

7.2.17. Mesas plásticas   – Mesas monobloco empilháveis em polipropileno e aditivos, peso
máximo recomendado de 120Kg, aditivado com anti-UV, certificação do Inmetro, conforme
Portaria 213/07 e norma da ABNT. Tamanho (CxLxA): 68x 63x 73 cm;

7.2.18. Aluguel de Cadeiras plásticas   – Cadeiras monobloco empilháveis em polipropileno
e aditivos, peso máximo recomendado de 120Kg, aditivado com anti-UV, certificação do In-
metro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Tamanho (CxLxA): 55 x 54 x 74 cm;

7.2.19. Banquetas    – Banqueta metalálica com pintura eletrostática. Altura 75cm, Largura
40cm, Profundidade 40cm;

7.2.20. Montagem de Posto médico   – Posto médico montado em acordo com a Resolução
100/96 do CREMERJ como Unidade fixa de nível 1, com o objetivo de atendimento às ur-
gências e emergências. O posto médico deve possuir área coberta, climatizado, iluminado,
possuindo instalação de energia elétrica, de água e de esgoto, devidamente equipado para
permitir o atendimento inicial, a estabilização do paciente e observação de repouso por um
período máximo de 4 horas. Deve ser composto pelos profissionais: 01 (um) médico,  01
(um)  enfermeiro  (devidamente  credenciados  e  identificados  pelos  respectivos  conselhos
profissionais), 01 (um) motorista socorrista além dos equipamentos básicos tais como maca,
desfibrilador, frigobar e medicamentos;

7.2.21. Banheiro Químico   – Banheiro químico Luxo masculino, feminino e para portadores
de necessidades especiais - Medindo: Altura: 2,20 m de altura, 1,10 m. de largura, 1,20 m.
de profundidade, construído em Polietileno de alta densidade, contendo: álcool gel higieni-
zador, espelho inquebrável de plástico, iluminação, tanque de detritos com capacidade míni-
ma de 220 litros, caixa de dejetos com assento; mictório, descarga, porta papel com papel
higiênico de folha dupla, grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, sinaliza-
ção de livre/ocupado e apoio de objetos, lavatório com água e tanque para abastecimento
compatível com a capacidade de utilização do lavatório, barras de sustentação para defici-
ente físico. Incluindo os serviços diários de manutenção (abastecimento de produtos quími-
cos, fornecimento de materiais de limpeza) higienização (recolhimento, transporte e destina-
ção dos dejetos acumulados, através de caminhão de sucção) e lavagem dos sanitários;

7.2.22. Fechamentos de tendas de apoio   – Lateral em lona translúcida para maior incidên-
cia de luz natural e possibilitando economia de energia elétrica durante o dia.

7.3. Locação de Transporte:

7.3.1. Van para transporte da Equipe e Convidados   – Van com ar condicionado, para 14
passageiros, motorista uniformizado portando aparelho celular franquia de até 200 km por
dia.  Serão exigidos veículos com no máximo 2 (dois)  anos  de fabricação,  com perfil  do
evento, com conhecimento da cidade;

7.3.2. Motocicleta para o acompanhamento e balisamento nos dias da corrida. Necessá  -  
rio para evitar acidentes e invasão a pista de atividade – veículos com Motorista uniformiza-
do (com experiência comprovada em carteira de trabalho em monitoramento de tráfego e
primeiro atendimento ao usuário da via no caso de colisões) portando aparelho celular fran-
quia de até 200 km por dia. Serão exigidos veículos com no máximo 2 (dois) anos de fabri-
cação, com perfil do evento, com conhecimento da cidade;
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7.3.3. Caminhão para condução de material de divulgação/ mesas/caixas de som/materi  -  
al de divulgação da Universidade e seus cursos/ transporte de kits para os inscritos – Moto-
rista uniformizado portando aparelho celular franquia de até 200 km por dia. Serão exigidos
veículos com no máximo 10(dez) anos de fabricação, com perfil do evento, com conheci-
mento da cidade.

7.4. Material Gráfico para Sinalização:

7.4.1. Banner   - em lona com acabamento em tobete e corda, 4/0, tamanho 1,5m (largu-
ra) x 1,0m (altura);

7.4.2. Faixa   - em lona com acabamento em ilhós, 4/0, tamanho 3,0m (largura) x 2,3m (al-
tura);

7.4.3. Folheto de Divulgação   - em papel couche 115 gramas, 4/0, tamanho 15cm (largu-
ra) x 21cm (altura);

7.4.4. Folheto de Divulgação   - em papel couche 115 gramas, 4/0, tamanho 10cm (largu-
ra) x 15cm (altura);

7.4.5. Camisetas para equipe de apoio   – Camisas em dry-fit,  100% poliamida, em 01
(uma) cor, modelo em manga curta, alusivas ao evento, e silk em 03 (três) cores, nos tama-
nhos BabyLook M/BabyLookG/P/M/G/GG, em modelo diferenciado das camisas dos atletas.
Modelo a ser definido pela contratante;

7.4.6. Sacola eco-bag  , 100% microfibra, em 01 (uma) cor; silk em 02 (duas) cores.

7.5. Materiais de consumo:

7.5.1. Credenciais   – Credenciais  para identificação do STAFF e controle às áreas de
acesso. Produzido 100% em PVC com alta flexibilidade e resistência. Resolução em alta de-
finição. Tecnologia digital de impressão 4×4 com ou sem furo. Pode-se inserir fotos e código
de barras;

7.5.2. Guarda-Chuva   – Guarda-chuva, 1,20m de diâmetro (60 x 8), estrutura em madeira
(importado), automático, cabo curvo em madeira, revestimento em nylon resinado, impres-
são serigráfica localizada em 02 cores traço, em 04 gomos alternados;

7.5.3. Capas de Chuva   – Capa de segurança com capuz, confeccionada em tela de poli-
éster revestida de PVC em uma das faces, fechamento frontal por meio de quatro botões
plásticos de pressão e costuras por meio de solda eletrônica.

7.6. Alimentação:

7.6.1. Kit de Lanches (frutas e isotônicos)   – Frutas (banana, abacaxi e maçã) embaladas
a vácuo – mínimo de 03 (três) tipos de fruta para cada participante. Isotônico de marca reco-
nhecida – mínimo de 02 (dois) isotônicos para cada participante.

7.7. Premiação:

7.7.1. Medalha   - retangular em acrílico cristal impressão digital/adesivo em resina com
fita dourada (todas iguais). Dimensões: 7 cm (altura) x 5 cm (largura) x 3 mm (espessura);
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7.7.2. Troféu esportivo   -  retangular em acrílico cristal com impressão digital/adesivo co-
lorido em resina com base acrílica. dimensões: 20 cm (altura) x 15 cm (largura) x 8 mm (es-
pessura);

7.7.3. Camiseta Atleta   - Camisas em dry-fit, 100% poliamida, em 01 (uma) cor, modelo
em manga curta, alusivas ao evento, e silk em 03 (três) cores, nos tamanhos PP/P/M/G/GG
(distribuição da quantidade por tamanhos e categoria "corrida/caminhada" a serem definidas
em reunião prévia com o CONTRATANTE). Modelo a ser definido pela contratante;

7.7.4. Número de Peito   - Números de peito no tamanho 15x21, com até 03 serrilhas e
cantos arredondados. (fundo branco) acompanhado de 04 (quatro) alfinetes de segurança;

7.7.5. Chip   - Chips de uso único (descartável) com fixchip.

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

8.1. A execução dos serviços será iniciada conforme disposto no item 6.

8.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contra-
tada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9. DA GESTÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serviços serão acompanhados por servidor designado pelo IFRJ.

9.2. Todo serviço realizado será submetido previamente à inspeção visual e técnica realizada
pelo servidor designado para tal, pela Administração, cabendo a este o direito de recusar materiais
ou serviços que apresentem algum defeito ou que não estejam de acordo com o especificado no
instrumento convocatório e na proposta da licitante.

9.2.1. E, sempre que possível, pelo servidor que solicitou a compra, devendo este último
verificar a qualidade e funcionamento do mesmo (conforme IN 205/88).

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

10.2. 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.

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

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições es-
tabelecidas no Edital e seus anexos.

10.5. Efetuar  as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua pro-
posta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláu-
sulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensí-
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lios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e
em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defei-
tos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

11.4. 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;

11.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem exe-
cutados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cra-
chá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o
caso;

11.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributá-
rias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere res-
ponsabilidade à Contratante;

11.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumpri-
mento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo
de Referência;

11.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Admi-
nistração;

11.11. 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;

11.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;

11.13. 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 tra-
balho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.14.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações as-
sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

11.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitati-
vos de sua proposta,  devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
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proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Será admitida a subcontratação do objeto licitatório. No entanto, a CONTRATADA não
poderá subcontratar o total dos serviços a ele adjudicado, sendo-lhe, entretanto, permiti-
do fazê-lo parcialmente, com a prévia anuência por escrito da CONTRATANTE, continu-
ando, porém, a CONTRATADA responsável a responder direta e exclusivamente, pela
fiel observância das obrigações contratuais.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilita-
ção 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.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. 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 representan-
tes 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.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanha-
mento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

14.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumen-
tos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instru-
ção Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

14.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtivi-
dade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realiza-
da, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

14.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verifica-
da juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respecti-
vas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumi-
das pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
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Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008,
aplicável no que for pertinente à contratação.

14.10. 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 imper-
feições 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. DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS

15.1. Em face da Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os cri-
térios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras  pela  Administração  Pública  Federal  Direta,  a(s)  empresa(s)  será(ao)
responsável(is) pela utilização de tecnologia e materiais que reduzam o impacto ambien-
tal, bem como a utilização de materiais que possam ser submetidos a reciclagem.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor con-
tratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa
nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissão;

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

16.4.4. o período de prestação dos serviços;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
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16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a li-
quidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medi-
das saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da re-
gularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.6. Nos termos do item 1,  do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada.

16.6.1. não produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualida-
de mínima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem ban-
cária para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será provi-
denciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua si-
tuação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração de-
verá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018.

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à ina-
dimplência 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.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à resci-
são contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

16.13. 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.

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da con-
tratante.

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicá-
vel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha con-
corrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calcu-
lada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = 
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
                                                            365

17. REAJUSTE

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo exclusivamente para as obrigações inicia-
das e concluídas após a ocorrência da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pa-
gará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a dife-
rença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sem-
pre que este ocorrer.

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela le-
gislação então em vigor.

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índi-
ce oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrên-
cia da contratação;

18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.3. fraudar na execução do contrato;

18.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

18.1.5. cometer fraude fiscal;

18.1.6. não mantiver a proposta.

18.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuí-
zos significativos para a Contratante;

18.2.2. multa moratória de 10 % (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o va-
lor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

18.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

18.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo per-
centual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimpli-
da;

18.2.4. 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;

18.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredencia-
mento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a re-
abilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sem-
pre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

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

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

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

18.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra-
tivo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravida-
de da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante,
observado o princípio da proporcionalidade.

18.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º .........

O Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  -  IFRJ, com sede  na  Rua Pereira  de Almeida,  88,  Praça  da
Bandeira, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.952.708/0001-04, neste
ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de
200...,  publicada no .......  de .....  de .......  de .....,  inscrito(a)  no CPF sob o nº  .............portador(a)  da
Carteira de Identidade nº .......,  considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na
forma  eletrônica,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS  nº  ......./20...,  publicada  no  ......  de  ...../...../20.....,
processo  administrativo  nº  ..................................,  RESOLVE  registrar  os  preços  da(s)   empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço
de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital
de  Pregão nº ........../20...,  que é parte  integrante  desta Ata,  assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de

Medida

Quantidade Valor
Unitário 

1

2

3

...

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como
anexo a esta Ata.
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o ......(nome do órgão).

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A  Administração  realizará  pesquisa  de  mercado  periodicamente,  em  intervalos  não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser  revistos  em decorrência de eventual  redução dos
preços  praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  do  objeto  registrado,  cabendo  à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente,  a Administração convocará o(s) fornecedor(es)  para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A  ordem  de  classificação  dos  fornecedores  que  aceitarem reduzir  seus  preços  aos
valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar  o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos
motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência  do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes  do
descumprimento  do  pactuado  nesta  ata  de  registro  de  preço  (art.  5º,  inciso  X,  do  Decreto  nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos  participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo  órgão  participante  a  aplicação  da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do  objeto,  as  obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor  registrado,  penalidades  e  demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do
Decreto nº 7.892/13.

8.3. No  caso  de  adjudicação  por  preço  global  de  grupo  de  itens,  só  será  admitida  a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos
definidos no certame; ou

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o
menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado,  a presente  Ata foi lavrada em .... (....)  vias de igual  teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver). 

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)
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