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                                                       AVISO IMPORTANTE  
 

 

 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total 

ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da 

execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; 

ou não mantiver a proposta; 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

Diante do transcrito, recomendamos que os interessados em participar do certame leiam atentamente 

todas as exigências habilitatórias contidas na Carta Convite e seus anexos, verificando se dispõe dos 

documentos exigidos e da devida, plena  e satisfatória capacidade de execução durante  a vigência da 

contratação. 

 

 

 

 

 

Shirley Costa da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação do CREF10/PB 

Portaria nº 12/2020, de 13/08/2020 
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   CARTA CONVITE 
       

       
                                                   CONVITE Nº 001/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia fixa  

comutada - STFC com a disponibilização de PABX. 

 

TIPO: MENOR PREÇO  

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/01/2021. 

 

HORA:  10:00h (Horário Local João Pessoa-PB )  

 

LOCAL:  Sede do CREF10/PB  

 

Encaminhamento da proposta: a partir da data de divulgação do Edital, até a data e horário 

da abertura da sessão pública. 

 

 

 

 

ANEXOS: 

ANEXO I – Projeto Básico; 

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

ANEXO III-  Modelo de Proposta de Preços 

ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 

4º da Lei nº 10.520, de 2002) 

ANEXO V- Minuta Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

ANEXO VI- Minuta  Declaração  de  que  não  emprega  menor  nos  termos  do  inciso  XXXIII,  do  

Art. 7º da Constituição Federal;  

ANEXO VII- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução 

Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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           CARTA CONVITE 

 

       CONVITE  Nº 001/2021 

 

 

 Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA 10 REGIÃO, sediado na Rua Arquiteto Hermenegildo Di Lascio, n 36, 

Tambauzinho, João Pessoa-PB , CEP 58042-140, inscrito no CNPJ/MF sob o número nº 04.329.527/0001-

15, realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,  Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 

2010, legislação e normas correlatas e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Convite e 

Anexos 

Data da sessão:   14 de janeiro de 2021. 

Horário: 10:00h (local) 

Local: Sede do CREF10/PB (Rua Arquiteto Hermenegildo Di Lascio, n 36, Tambauzinho, João Pessoa-

PB, CEP 58042-140) 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1. 1.1 O  objeto  da  presente  licitação  é escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviço de telefonia fixa comutada - STFC com a 

disponibilização de PABX, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme condições, quantidades, exigências 

e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos a este Convite. 

1.2 As especificações do objeto estão relacionadas no Projeto Básico e prescritas no Termo de Contrato 

(Anexos I e II deste Edital, respectivamente), as quais são de responsabilidade da licitante conhecer, sem 

prejuízo das responsabilidades decorrentes de normas legais relativas à natureza da atividade. 

1.3 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.3.1 A licitação será formada por um único grupo, conforme tabela constante do Projeto 

Básico.  

1.4 Este certame é para prestação de serviço continuado sem mão de obra exclusiva; 

1.5 Os serviços objeto deste processo são essenciais para a Administração, no instante em que atendem 

a necessidade de permanente comunicação entre pessoas que integram a própria Administração, bem como 

entre os membros da Administração e o público externo em geral. 

1.6 Os serviços de telefonia fixa, por sua natureza, devem ser executados de forma indireta, 

continuamente e contratados seguindo-se os rigores legais, pelas empresas autorizadas 
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2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO  E PROPOSTAS: 

2.1 Até às 10 horas, do dia 14 de janeiro de 2021, no endereço Rua Arquiteto Hermenegildo Di Lascio, n 

36, Tambauzinho, João Pessoa-PB, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e 

n. 02, com a proposta, além das declarações complementares. 

 

3.HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

3.1 Às 10 horas, do dia 14 de janeiro de 2021, na sede do CREF10PB,  localizado no endereço Rua 

Arquiteto Hermenegildo Di Lascio, n 36, Tambauzinho, João Pessoa-PB,  terá início a sessão pública, 

prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a 

documentação de habilitação e a realização de consulta “on line” ao SICAF. 

3.2 Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CREF10/PB 

CONVITE Nº 001/2021 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

 

 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA 

CREF10/PB 

CONVITE Nº 001/2021 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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3.3 Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais 

para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via 

Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos 

mesmos, constantes neste Convite. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para 

a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima 

mencionados, além das declarações complementares. 

 

4. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

4.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato 

social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo 

que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

4.1.2 Representante designado pela empresa licitante,  que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 

empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial 

e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso 

de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; 

4.2 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

5.  DOS RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no orçamento do CREF10/PB, para o exercício de 2021, na classificação/rubrica contábil SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES nº 6.2.2.1.01.01.081. 

 

5.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 

natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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6.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.  

6.2 Serão convidadas a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, regularmente credenciadas ou não no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, possibilitando-se que outros, credenciados na correspondente especialidade, 

participem da licitação, desde que manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas 

da apresentação das propostas. 

6.3 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  

6.3.1 Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em 

processo de recuperação extrajudicial; 

6.3.2 Em dissolução ou em liquidação;  

6.3.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o Conselho Regional de Educação 

Física- CREF10/PB, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.3.4 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7° da Lei n° 

10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 

6.3.5 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

6.3.6 Que estejam reunidas em consórcio; 

6.3.6.1. As entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, demonstram por 

experiência prática que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem 

serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, que não é o caso deste certame; 

6.3.7 Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

6.3.8 Estrangeiras que não funcionem no País; 

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

1993; 

6.3.10 Cujos sócios, diretores, responsáveis técnicos ou representantes legais tenham vínculo 

empregatício com o CREF10/PB; 

6.3.11 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em razão de sanção restritiva 

de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso 

V, da Lei nº 9.605, de 1998. 

6.4 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a INABILITAÇÃO do licitante. 

7. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

7.1  O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, 

apresentar-se a Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante deste Convite, 

munido com identificação do representante da licitante, através de sua Carteira  de  Identidade,  juntamente  

com  documento  expedido  pela  empresa participante,  que  o  autorize  a representá-la e  defina  quais  

poderes  lhe  são  delegados  para, em seu nome tomar deliberações atinentes a esta licitação,  acompanhado 

de cópia  autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última  alteração  

contratual,  se  houver  devidamente  registrado,  acompanhado  de  documentos  de  eleição de seus 

administradores;  
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7.2 Em  sendo  sócio  da  empresa,  deverá  apresentar  cópia  autenticada  ou  original  do  Contrato Social 

e do documento de identidade;  

7.3   O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará impedido 

de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão. 

7.4 Nenhuma pessoa física  ou  jurídica,  ainda  que  credenciada  por  procuração  legal,  poderá representar 

mais de uma Licitante. 

7.5 Quem prestar declaração falsa no documento de que trata o item anterior se sujeitará às penalidades 

previstas neste Edital 

 

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO  E PROPOSTA 

8.1 No dia, hora e local designados nesta Carta-Convite, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as 

declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

8.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação 

entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

8.2 Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e rubricados no 

fecho e opacos. 

8.3 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante 

recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública. 

8.3.1 Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado 

diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA/ 10ª REGIÃO 

CONVITE Nº 001/2021 

SESSÃO EM 14/01/2021, ÀS 10 HORAS 

8.4 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de 

preços apresentadas. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão 

efeitos como proposta. 

8.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

8.6 Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeça a realização da sessão pública na data 

designada, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local, ou em outro a ser definido 

em ato próprio, a critério exclusivo da administração.  

8.7  As propostas poderão ser  representadas  no  procedimento  licitatório,  por  procurador  legalmente 

habilitado, devidamente instruído por procuração com firma reconhecida, até o início da sessão de abertura 

dos envelopes. 
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8.8   Após recebimento dos envelopes, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 

Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

8.8.1 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

8.8.2   Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 

8.8.2.1 SICAF; 

8.8.2.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.8.2.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça- CNJ 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

8.8.2.4 Lista de inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União- TCU; 

8.8.3   A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

8.8.4 Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

8.8.4.1 Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação 

de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas 

neste instrumento convocatório. 

8.8.4.2 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará 

a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação 

já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por 

todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que 

seja concluída a fase de habilitação. 

8.8.4.3 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou 

da decisão desfavorável do recurso.  

8.9 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 

de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 

desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, 

após o regular decurso da fase recursal. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.9.1  Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 

mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

8.9.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

8.10 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 

8.11 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

8.12 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

8.13 Será considerado inabilitado o licitante que: 

8.13.1 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo 

de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas 

de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

8.13.2 Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

8.14 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 

regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal 

será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por 

igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.15 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 

pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

8.16 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

9. DA HABILITAÇÃO (Envelope n.01) 

9.1 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos  abaixo  relacionados,  os  quais  deverão  

ser  apresentados  em  uma  via,  por  fotocópias  previamente  autenticadas  em  cartório,  ou  em  original,  

acompanhadas  de  uma  fotocópia  que  será  autenticada  durante  a  fase  de  abertura  da  licitação,  por  

um  membro  da  Comissão  de  Licitação.          
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             9.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica:  

 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

b.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição  de  

Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 

103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

f) Decreto  de  autorização  em  se  tratando  de  empresa ou  sociedade  estrangeira  em operação 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão  competente, 

quando a atividade assim o exigir.  

 

9.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ)  do  Ministério  da  

Fazenda;  

b)  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 contratual;  

c)  Prova  de  Regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  

mediante  a  apresentação  do  certificado  de  regularidade  do  FGTS,  em  vigor  na  data de 

abertura do respectivo certame; 

d)  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, 

ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

e) 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 contratual;  

f) Prova de  Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do  licitante,  

expedida  pelo  órgão  competente,  em  vigor na  data  de  abertura  do  respectivo certame;  

➢ caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa. 

 

9.1.3 Relativos à Qualificação Econômica- Financeira:  

a) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

➢ no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

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

social. 

➢ comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices 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 

 

➢ As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 

ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 

10% (dez) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

  

9.1.4 Qualificação Técnica: 

a) Carta de concessão/outorga (ou documento equivalente) do STFC (Serviço de 

Telefone Fixo Comutado)  expedida pela ANATEL.  

b) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a 
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apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado.  

➢ Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

➢ O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no 

item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

9.1.5 Documentação Complementar  

a)  Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

b)  Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação; 

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 

2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sob pena de desclassificação da proposta; 

d)  Declaração  de  que  cumpre  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da  Constituição  Federal 

(“proibição de trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos”), em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 

8.666/93. 

9.2 O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, ficará dispensado de apresentar os 

documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados. 

9.2.1 A verificação se dará mediante consulta online, realizada pela Comissão de Licitação, devendo 

o resultado ser impresso e anexado ao processo. 

9.2.2 Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade 

vencido, e caso a Comissão de Licitação não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o 

atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal. 

9.3 O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação. 

9.4 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal. 

9.5 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão suspenderá a 

sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.7 No julgamento da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

9.8 Caso o licitante possua alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado 

o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável 
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por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

9.8.1 Como condição para o deferimento do prazo de regularização, a Comissão poderá consultar o 

Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para verificação 

do somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante no exercício anterior ou 

corrente, conforme procedimento previsto na fase de aceitação e julgamento da proposta, caso ainda 

não o tenha realizado.  

9.8.1.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, 

o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme 

artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a negativa do 

prazo de regularização e consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes. 

9.8.2 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇO (MODELO NO ANEXO ) 

10.1 A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, devidamente datada, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

10.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

10.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto 

Básico e demais documentos técnicos anexos; 

10.1.3 O valor total da proposta para cada item e para o  grupo em moeda corrente nacional, expresso 

em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta constante do ANEXO III. 

10.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

10.3 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.  

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1  O critério de julgamento será o menor preço global. 

11.2  Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso 

julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

11.3 A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Convite. 

11.4 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Convite, para efeito de julgamento 

da proposta. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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11.5  As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

11.6  Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 3 

(três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

11.6 Será desclassificada a proposta que: 

11.7.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Convite; 

11.7.2 contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

11.7.3 não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

11.7.4 contiver oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive financiamentos subsidiados 

ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

11.7.5 não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução 

Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo a este Convite. 

11.7.6 apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham 

a ter demonstrada sua viabilidade. 

11.7.6.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global 

proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média 

aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração. 

11.7.6.2 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 dias úteis para 

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 

artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. Em devida 

observância a  Súmula n° 262: "o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e 

"b", da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, 

devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade 

da sua proposta". 

11.8 Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.9 Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de 

recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

11.10 Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a 

Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame 

pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

11.11 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11.12 O resultado do certame será divulgado no site do CREF10/PB e no Diário Oficial da União. 
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11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas 

observará o disposto no art. 109, §§ 4º e 6º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo 

prazo previsto para a interposição de recursos. 

11.3 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos 

demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4 Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Autuação, na sede do CREF10/PB. 

11.4.1 Os recursos serão dirigidos ao Conselho Regional de Educação Física da 10 Região- PB, por 

intermédio da Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo  de  

05  (cinco)  dias  úteis,  ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 

sob pena de responsabilidade. 

11.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

11.6  A Presidente da Comissão de Licitação não aceitará recursos encaminhados via fax ou por qualquer 

outro meio eletrônico. 

12. DO REAJUSTE 

12.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a 

este Edital. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

13.1.  Após a homologação da  licitação, em sendo realizada a contratação será convocado para assinar o 

Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento  equivalente,  conforme  o  caso  (Nota  de  Empenho/Carta  

Contrato/Autorização),  no  prazo  de  05 (cinco)  dias úteis contados de sua convocação,  sob pena de decair 

do direito à contratação, sem  prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

13.2.  O  prazo  de  vigência  da  contratação  é  de  12 ( doze) meses,  contados  da  data  de assinatura do 

contrato ou instrumento equivalente,  prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

13.2.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a 

pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

 

13.3.  Previamente  à  contratação,  a  Administração  realizará  consulta  “on  line”  ao  SICAF,  bem como 

ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados  –  CADIN, cujos resultados serão  anexados aos autos 

do processo.  
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13.3.1.  Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

13.4.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade  para a assinatura  do  

Termo  de  Contrato,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para  assinatura, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data de seu recebimento.  

13.5.  O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.6.  Se  o  adjudicatário,  no  ato  da  assinatura  do  Termo  de  Contrato  ou  aceite  do  instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de  habilitação, ou  quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde  que respeitada a 

ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,  negociação  e  comprovados  

os  requisitos  de  habilitação,  celebrar  a  contratação,  sem  prejuízo das sanções previstas neste Edital e 

das demais cominações legais 

 

14. DO PREÇO 

14.1. Sempre que houver modificação substancial na política econômico-financeira, imposição por decisão 

judicial ou ajustes entre as partes diferentes das condições pactuadas, com comprovada repercussão 

financeira, os valores poderão ser revistos em função dos novos patamares de custos. 

 

15. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Projeto Básico e na minuta do 

instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na minuta do 

instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1 O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  

17.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

17.2  A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA estará sujeita as retenções dos impostos federais constantes 

da  Instrução Normativa da  SRF nº. 480 de 15 de dezembro de 2004,  salvo as hipóteses em que não haverá 

retenção.  
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17.3 Caso o vencimento do prazo de liquidação da fatura ocorra fora do calendário semanal ou  do  expediente  

bancário,  o  pagamento  será  efetuado  na  próxima  data  do  calendário,  imediatamente  posterior  ao  

vencimento,  não  incidindo  qualquer  compensação  financeira  neste período.  

 

17.4 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada. 

17.4.1 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 

pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

17.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.6 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios 

oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

17.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos 

da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

17.7.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, 

apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro 

de 2012. 

17.8 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na 

legislação vigente. 

17.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

17.10 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, 

que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

17.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de 

atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% 

(seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

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

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 
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17.12 O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE nas seguintes hipóteses: 

 a)  O serviço ter sido rejeitado pelo CONTRATANTE; 

 b)  Por inexecução total do objeto por parte da CONTRATADA. 

 

 

18. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total 

ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento 

da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude 

fiscal; ou não mantiver a proposta; 

18.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 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 prejuízos 

significativos para a Contratante; 

18.2.2 multa moratória de até  5 % (cinco) por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

18.2.3 multa compensatória de até 20 % (vinte por cento) sobre o valor total anual do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

18.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

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 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da 

penalidade de suspensão do subitem anterior; 

18.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

18.5 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, 

ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 
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18.5.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

18.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

  

19.DA IMPUGNAÇÃO  

19.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administração, o licitante que não 

o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou 

irregularidades que viciariam este Convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

19.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por irregularidade na aplicação da Lei nº 

8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

19.4 A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail  licitacao@cref10.org.br;   

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço  Rua Arquiteto Hermenegildo Di Lascio, n 36, 

Tambauzinho, João Pessoa-PB , CEP 58042-140, destinada à Comissão de Licitação.   

19.5   Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.6  As  questões  formuladas  serão  respondidas  pelo CREF10/PB,  por  intermédio  da  Comissão  de  

Licitações,  sendo  disponibilizadas  as  respostas  na  página  eletrônica  do  CREF10/PB www.cref10.org.br,  

apresentando  a  pergunta  formulada  e  sua  respectiva resposta. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1  Nenhuma  indenização  será  devida  às  licitantes  pela  elaboração  ou  apresentação  de documentação  

e  proposta  comercial  relativas  ao  presente  Edital  e  a  sua  participação implicará na aceitação dos seus 

termos. 

20.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Presidente da Comissão em 

contrário. 

20.3 É facultada à Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

20.4 No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

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

mailto:licitacao@cref10.org.br
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20.6 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de 

razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

20.7 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. 

20.8 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. 

20.9 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. 

20.10 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

20.11 O Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região-CREF10/PB reserva-se o direito de revogar 

total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não 

cabendo as licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada 

lei. 

20.12 Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Convite. 

20.13 O Convite está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua Arquiteto Hermenegildo Di Lascio, n 

36, Tambauzinho, João Pessoa-PB , CEP 58042-140, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 12 horas e 

14 horas às 17 horas. 

20.13.1 O Convite e seus anexos também estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.cref10.org.br. 

20.14 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão. 

20.15 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se 

limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da Lei n° 

10.520, de 2002. 

20.16 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de João Pessoa-

PB - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.  

20.17 As informações sobre a presente licitação poderão ser solicitadas através do telefone  (83)  3244-3964,  

no  horário  das  08:00  às  12  horas  e  das  14h00  às  17  horas, ou através do email licitacao@cref10.org.br;  

20.18 Havendo qualquer modificação no edital, será exigida divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação, no qual se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

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

ANEXO I – Projeto Básico 

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

Anexo III – Modelo de Proposta de Preços 

mailto:licitacao@cref10.org.br
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ANEXO IV-  Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII 

do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002) 

ANEXO V - Minuta Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

ANEXO VI- Minuta  Declaração  de  que  não  emprega  menor  nos  termos  do  inciso  XXXIII,  

do  Art. 7º da Constituição Federal;  

ANEXO VII- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 

Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

 

João Pessoa-PB, 06 de janeiro de 2021. 

 

 

FRANCISCO MARTINS DA SILVA 

CREF 000009-G/PB 

Presidente do CREF10/PB 
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   ANEXO I 

 

       PROJETO BÁSICO 

 

CARTA CONVITE Nº 001/2020 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto do presente Projeto Básico, a Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de telefonia fixa comutada - STFC com a disponibilização de PABX 

VIRTUAL para o  Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região-CREF10/PB, conforme  

condições, especificações, exigências e quantitativos estimados nesse Projeto: 

 

GRUPO ÚNICO 

 DESCRIÇÃO Valor mensal 

01 Fornecimento de 06 canais (sendo 01 para a Seccional em Campina Grande e as 

demais para Sede em João Pessoa-PB) ilimitados de conexão digital para receber e 

realizar chamadas de aparelhos fixos e móveis com qualidade 100% digital, na 

modalidade Local e Longa Distância Nacional - LDN, Intra-Regional e Inter-

Regional, que possibilite a realização de chamadas simultâneas para médios e grandes 

volumes de tráfego, discagem direta e ramal DDR e com portabilidade dos números 

da Sede e da Seccional Campina Grande. Serviço de ramais PABX – IP. 

 

 

02 Fornecimento de software SaaS gerenciada, armazenada e mantida na internet através 

de tecnologia de computação em nuvem, com garantia do software. PABX IP com 13 

ramais (modo corporativo), com painel de controle web, configuração de números 

de acesso e de menus de atendimento, criação de grupos com possibilidade de discar 

para ramais em sequência , consulta a relatórios de ligações efetuadas e recebidas e 

monitoramento de status de ramais, incluindo, através de comodato, 13 aparelhos 

telefônicos IP com tela LCD de 132x64 pixels, no mínimo, com luz de funda, Hd de 

voz, rede dual (10/100 Mbps), apoio e fone de ouvido, portas de rede integradas com 

PoE, com suporte para no mínimo uma conta VoIP, suporte para IPv6 e 

SRTP/HTTPS/PLS, VLAN E QoS, com fonte inclusa e XML agenda remoto.  

 

 

VALOR TOTAL MENSAL DO SERVIÇO  

VALOR TOTAL ANUAL DO SERVIÇO  

 

1.3 Nos valores propostos devem estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 

dos serviços. 

1.4 A(s) CONTRATADA(s) deverá responsabilizar-se pela execução de todos os serviços necessários 

para pleno atendimento aos serviços contratados, bem como sendo de excelente qualidade. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 As características dos serviços demandados pela Administração do CREF10/PB neste projeto 

básico, demonstram que os serviços podem ser classificados como serviços comuns, uma  vez  que  são  

facilmente  comparáveis  entre  si  e  podem  ser  oferecidos  por  diversas empresas  atuantes  no  

mercado,  não  necessitando  de  especificações  minuciosas  ou peculiares. 

 

2.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, 

constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 

competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 

respectivo plano de cargos. 

 

2.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇAO  

3.1 Considerando que o Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região é um órgão de 

representação, normatização, disciplina, defesa e fiscalização dos Profissionais de Educação Física, bem 

como das Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços nas áreas de atividades físicas, desportivas e 

similares, em prol da sociedade, atuando ainda como órgão consultivo; 

3.2 Considerando que a função principal é fiscalizar o exercício profissional em sua área de 

abrangência, adotando providencias indispensáveis à realização dos objetivos institucionais, conforme o 

inciso VI do art. 4º do Estatuto do CREF10/PB; 

3.3 Considerando o Ofício n. 577/2020, de ordem do Presidente do CREF10, no qual relata a  

necessidade de substituir a anterior Central Telefônica da sede do CREF10 em virtude do não 

atendimento satisfatório das demandas necessária, ocasionando diversos relatos de congestionamento de 

ligações e demasiadas reclamações dos usuários e público a ser atendido; 

3.4 Considerando o que dispõe o art.61, incisos VIII e XXVIII do ESTATUTO DO CONSELHO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CONFEF : “Art. 61 – No exercício de suas atribuições, 

compete aos CREFs no âmbito de suas respectivas áreas de abrangência: VIII - adotar e promover todas 

as medidas necessárias à realização de suas finalidades; XXI - aprovar o seu quadro de pessoal, criar 

cargos e funções, fixar salários e gratificações, bem como autorizar a contratação de serviços, tudo 

dentro dos limites de suas receitas próprias e em observância as normas vigentes; “ (grifo nosso) 

3.5 O presente procedimento licitatório tem por objetivo a contratação da prestação do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional - LDN, com 

Discagem Direta a Ramal – DDR, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme condições constantes do Edital e seus 

Anexos, a serem utilizados pelo Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região-CREF10/PB; 

3.6 Em face da necessidade premente de utilização dos serviços STFC LOCAL e Longa Distância 

Nacional - LDN, torna-se imperativa a promoção de processo licitatório que vise à contratação dos 

citados serviços, uma vez que estes são imprescindíveis para viabilizar as atividades institucionais do 

Conselho; 

3.7  Os serviços de telefonia objeto deste processo são essenciais para a Administração, no instante em 

que atendem a necessidade de permanente comunicação entre pessoas que integram a própria 

Administração, bem como entre os membros da Administração e o público externo em geral. 

 

3.8 Assim, justifica-se a necessidade de contratação do serviço mencionado, conforme especificações 

estabelecidas nesse instrumento objetivando a continuidade das atividades através do pleno e satisfatório 

atendimento institucionais da entidade. 
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4. AMPARO LEGAL 

4.1 A contratação do serviço, objeto deste Projeto Básico, tem amparo legal na Lei nº 8.666/93, suas 

alterações; sendo necessário para subsidiar o desenvolvimento das ações inerentes a prestação das 

atividades do Conselho.  

 

5. DO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

5.1 A demanda e quantitativo dos serviços a ser locados estipulados pela Diretoria Executiva do 

CREF10/PB, tem como base as necessidades da Instituição, no suporte as suas atividades fiscalizatórias,  

administrativas, na rotina diária de atendimento aos usuários e publico e na execução das atividades 

administrativas e finalísticas.  

 

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO SEU RECEBIMENTO: 

6.1  DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

 

6.1.1 A Contratada somente poderá iniciar os serviços quando autorizados por escrito pelo 

Contratante, utilizando-se apenas de equipamentos novos, sem uso anterior, e em seu último estágio 

de revisão tecnológica de software e hardware;  

 

6.1.2 A Contratada deverá concluir a instalação dos equipamentos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da assinatura da Ordem de Início dos Serviços;  

 

6.1.3 Os equipamentos deverão ser distribuídos e instalados de acordo com a programação e nos 

locais estabelecidos pelo Contratante;  

 

6.1.4 O horário de entrega dos equipamentos deverá obedecer à programação do Contratante;  

 

6.1.5  A Contratada deverá efetuar visita prévia ao local de instalação para a verificação da tensão 

elétrica em todas as localidades, não sendo responsabilidade do Contratante realizar adaptações na 

rede de tensão elétrica.  

 

6.1.6  É obrigação da Contratada fornecer materiais de instalação até o DG (distribuidor geral) tais 

como cabos, protetores de linhas troncos e blocos de distribuição, protetor de rede elétrica. 
 

6.2 DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS  

 

6.2.1 Durante a vigência do contrato, considerada a prerrogativa de prorrogação (inc. II do art. 57 

da Lei Federal n.º 8.666/93), os equipamentos deverão estar em perfeito estado de funcionamento, 

conservação e higiene;  

 

6.2.2 Juntamente com os equipamentos, deverão ser entregues os respectivos manuais de operação, 

em português, sem qualquer ônus para o Contratante;  

 

6.2.3 Os equipamentos utilizados na prestação do serviço deverão estar em conformidade com 

programas de redução de consumo de energia;  

 

6.2.4 Os equipamentos que serão utilizados na prestação dos serviços deverão estar de acordo com 

os regulamentos para certificação e homologação de produtos para telecomunicações conforme 

Resolução n.º 715, de 23/10/2019 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).  
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6.3 DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA MANUTENÇÃO  

 

6.3.1 Deverá ser prestada assistência técnica aos equipamentos locados, no horário comercial, das 

8:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, sem custo adicional em relação ao preço contratado;  

 

6.3.2 Todos os equipamentos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva 

e/ou corretiva;  

 

6.4 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

 

6.4.1 A Contratada é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos 

equipamentos objeto desta contratação. A manutenção deve obedecer às recomendações do 

Manual de Operação de cada equipamento, porém, sem se limitar a elas e aos serviços abaixo 

descritos;  

6.4.2 Verificar o estado geral de conservação dos equipamentos e providenciar substituição dos 

mesmos sempre que for necessário;  

 

6.4.3 Providenciar revisão geral de todos os itens previstos no Manual de Operações, de acordo 

com a recomendação do fabricante;  

 

6.4.4 Efetuar as revisões periódicas, observando as recomendações do fabricante;  

 

6.4.5 A Contratada deverá realizar as manutenções preventivas para garantir o pleno 

funcionamento dos equipamentos e a qualidade dos materiais produzidos.  

 

 

6.5 DA MANUTENÇÃO CORRETIVA  

 

6.5.1 A Contratada obriga-se a efetuar atendimento técnico dentro do prazo máximo de 4 (quatro) 

horas, após a solicitação, em casos emergenciais, ou seja, de pane ou quebra de equipamentos que 

ocasionarem paralisação total nas comunicações;  

 

6.5.2 A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que a substituição de um componente do 

equipamento for necessária por motivo de desgaste ou quebra, assim como quando surgirem falhas 

ou defeitos;  

 

6.5.3 A Contratada deverá iniciar a manutenção corretiva em um prazo cuja tempestividade atenda 

o intervalo definido pelo Contratante para o cumprimento dessa tarefa. Caso o período de 

manutenção do equipamento seja superior a 24 (vinte e quatro) horas, o mesmo deverá ser 

substituído por equipamento que cumpra todas as especificações técnicas indicadas pelo 

Contratante;  

 

6.5.4 A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, exceto os 

decorrentes do mau uso do equipamento por parte do Contratante. Nesses casos, será de 

responsabilidade do Contratante arcar com os custos de reparo do equipamento;  

 

6.5.5 A Contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos equipamentos 

locados, desobrigando o Contratante de quaisquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por 
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defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório 

dos aludidos bens e acidentes  

 

6.6 DA SUPERVISÃO 

6.6.1 A Contratada deverá indicar 01 (um) preposto, que será o responsável por todas as ações 

administrativas da prestação de serviço. 

 

6.7 DO RECEBIMENTO MENSAL DOS SERVIÇOS 

6.7.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 dias (cinco) dias úteis, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta.  

6.7.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

6.7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e 

materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.7.3.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

6.7.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2 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; 

7.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

7.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 

7.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada. 
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8.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste instrumento e em sua proposta; 

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

8.3 Manter o preposto nos horários predeterminados pela Administração; 

8.4 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; 

8.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

8.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

8.7 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos veículos alocados, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

8.8 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

8.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

8.12 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
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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. 

 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 

2.271, de 1997. 

10.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios   

previstos neste Projeto Básico.  

10.4 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os 

limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5 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. 

10.6 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

10.7 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

11.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

11.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3 fraudar na execução do contrato; 

11.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 
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11.1.5 cometer fraude fiscal; 

11.1.6 não mantiver a proposta. 

11.2 A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

 

11.2.2 Moratória de até 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 15 (quinze) dias; 

11.2.2.1 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

11.2.3 Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

11.2.3.1 no caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 11.2.4Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇAO FISICA DA 10 REGIÃO/PB, pelo prazo de até dois anos; 

11.2.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal e 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

11.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

 

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

que: 

11.3.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

11.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO  

12.1 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão às contas dos recursos 

orçamentários próprios do CREF10 destinados a referida despesa no exercício de 2021, sob 

classificação SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES nº 6.2.2.1.01.01.081. 

12.2 De acordo com o artigo 64 da Lei n° 9430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por Órgãos, 

Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de 

bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da 

contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social – COFINS e da 

Contribuição para o PIS/PASEP. 

12.2.1 A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos os 

interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br, (IN SRF nº 1.234, de 11 de 

janeiro de 2012) e por ocasião do pagamento, conforme o caso, todos os impostos serão retidos 

na fonte conforme a legislação vigente.  

12.3 O pagamento decorrente da prestação do serviço será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após 

recebimento e aceitação da Nota Fiscal e/ou Fatura correspondentes.  

12.4 As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a empresa contratada 

para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data 

da devolução e a da reapresentação.  

12.5 O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente será efetivado após a verificação da regularidade 

da empresa, com a apresentação das certidões necessárias para esse fim  

12.6 Não serão aceitas cobranças de títulos através do sistema bancário ou negociados com terceiros, 

inclusive “Factoring”.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Para eventuais esclarecimentos, o licitante poderá solicitar através dos telefones (83) 3244-3964, 

com a Diretoria Executiva do CREF10/PB ou através do email licitacao@cref10.org.br;  

 

João Pessoa, 06 de janeiro de 2021. 

 Apresento o presente Projeto Básico 

 

 

   FRANCISCO MARTINS DA SILVA 

                                CREF 000009-G/PB 

           Presidente do CREF10/PB 

mailto:licitacao@cref10.org.br
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ANEXO II 

 

 MINUTA  

TERMO DE CONTRATO ADMINSTRATIVO. Nº XXX/2021 

TERMO DE CONTRATO Nº ____/2021 QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA 10ª REGIÃO/PB E A 

EMPRESA  

____________________________________________ 

 

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 10 REGIÃO, com Sede na Rua Arquiteto 

Hermenegildo Di Lascio, n 36, Tambauzinho, João Pessoa-PB , CEP 58042-140, inscrito no CNPJ/MF sob 

o número nº 04.329.527/0001-15, neste Ato representado pelo Presidente, Senhor FRANCISCO 

MARTINS DA SILVA, nomeado pela Portaria nº 01, de 01/01/2016 e reeleito conforme Ata da 184ª 

Reunião Extraordinária do CREF10PB, em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, 

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ___________________________________ 

inscrita sob o CNPJ: ___________________________, com sede 

____________________________________, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo 

Senhor __________, portador da Cédula de Identidade nº __________ e CPF nº ____________, em 

observância às disposições da em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

CONVITE nº 001/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de telefonia fixa comutada - STFC com a disponibilização de PABX, pelo período de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

conforme condições constantes do Edital e seus Anexos, a serem utilizados pelo Conselho Regional de 

Educação Física da 10 Região- CREF10PB, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto 

Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame 

que deu origem a este instrumento contratual. 

 

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se as cláusulas do Instrumento Convocatório do Convite 01/2021 e 

seus anexos, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1.3 Objeto da contratação: 

 
ITEM (SERVIÇO) LOCAL DA 

EXECUÇÃO 

QUANTIDADE VALOR 
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2. CLAÚSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início 

na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 

2.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação 

sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme 

Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

2.3 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente 

adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade 

competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

2.3.1 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo. 

2.3.2 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 

3. CLAÚSULA TERCEIRA- PREÇO 

 

3.1 O valor mensal da contratação é de R$ _____________ (_________________________ reais), sendo 

o valor anual de R$  

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

 

3.3 O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 

anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a 

partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice ___________________ ou 

outro que vier a substituí-lo. 

 

 

4. CLAÚSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no orçamento do próprio CREF10/PB, para o exercício de 2021, na classificação/rubrica  contábil 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES nº 6.2.2.1.01.01.081. 

 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da 

mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 

 

5. CLAÚSULA QUINTA- PAGAMENTO 

 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Instrumento Convocatório do Convite 001/2021. 

 

 

6. CLAÚSULA SEXTA- REAJUSTE 
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6.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, 

contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IPCA ou outro de 

mesma natureza. Caso vedada legalmente à utilização desse índice, será utilizado índice legalmente 

indicado para substituí-lo. 

 

6.2 Quanto ao serviço de telefonia fixa comutada os preços poderão ser majorados ou reduzidos com base 

no percentual homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações para o plano de serviços 

contratado. 

 

6.3 Os preços propostos serão majorados ou reduzidos automaticamente, tomando por base o índice IST 

(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que venha a substituí-lo no caso de extinção, 

observados os preços praticados no mercado. 

 

6.4 A majoração ou redução poderá ser aplicada com periodicidade inferior a 01 (um) ano, se assim vier a 

ser autorizada de acordo com o § 5º, do art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. De maneira análoga, 

caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas à 

CONTRATANTE.  

 

6.5 Na hipótese da majoração ou redução das tarifas, a CONTRATANTE passará a pagar os novos valores 

a partir da data de sua vigência, independente da assinatura de instrumento de re-ratificação ou aditivo. 
 

7. CLAÚSULA SÉTIMA- CONTROLE  E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1 A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela prevista no Projeto 

Básico, anexo do Instrumento Convocatório.  

 

8. CLAÚSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 

9. CLAÚSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 

10. CLAÚSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do 

Edital. 

 

11. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, 

de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
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11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 

as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 

gerais dos contratos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 Fica eleito o foro da Seção Judiciária de João Pessoa-PB - Justiça Federal, com exclusão de qualquer 
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outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente Contrato.  

 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

João Pessoa, ____ de ___________ de 2021. 

 

_________________________________ 

Pela CONTRATANTE 

 

 

_________________________________ 

Pela CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nota Explicativa: Necessário que o documento contenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da CONTRATADA e de 2 testemunhas para 
atender o disposto no art. 784, III do CPC, que considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas. 
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               ANEXO III  

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
TIMBRE OU LOGOMARCA DA EMPRESA 

Endereço completo – telefone – e-mail- CNPJ. 
 

À Presidente de Comissão de Licitação do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 10ª 

REGIÃO: 

 

“(NOME DA LICITANTE), CNPJ ..............., endereço ..................., vem por meio desta apresentar 

proposta de preço, referente ao CONVITE 001/2021, para a Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de telefonia fixa comutada - STFC com a disponibilização de PABX, 

conforme abaixo: 

 

 

EXEMPLO ILUSTRATIVO 

 DESCRIÇÃO Valor mensal 

01 Fornecimento de 06 canais (sendo 01 para a Seccional em Campina Grande e as 

demais para Sede em João Pessoa-PB) ilimitados de conexão digital para receber e 

realizar chamadas de aparelhos fixos e móveis com qualidade 100% digital, na 

modalidade Local e Longa Distância Nacional - LDN, Intra-Regional e Inter-

Regional, que possibilite a realização de chamadas simultâneas para médios e grandes 

volumes de tráfego, discagem direta e ramal DDR e com portabilidade dos números 

da Sede e da Seccional Campina Grande. Serviço de ramais PABX – IP. 

 

 

02 Fornecimento de software SaaS gerenciada, armazenada e mantida na internet através 

de tecnologia de computação em nuvem, de PABX IP com garantia do software. 

PABX IP com 13 ramais, com painel de controle web, configuração de números de 

acesso e de menus de atendimento, criação de grupos com possibilidade de discar para 

ramais em sequência, consulta a relatórios de ligações efetuadas e recebidas e 

monitoramento de status de ramais, incluindo 13 aparelhos telefônicos IP com tela 

LCD de 132x64 pixels, no mínimo, com luz de funda, Hd de voz, rede dual (10/100 

Mbps), apoio e fone de ouvido, portas de rede integradas com PoE, com suporte para 

no mínimo uma conta VoIP, suporte para IPv6 e SRTP/HTTPS/PLS, VLAN E QoS, 

com fonte inclusa e XML agenda remoto.  

 

 

VALOR TOTAL MENSAL DO SERVIÇO  

VALOR TOTAL ANUAL DO SERVIÇO  

 

  

Declaramos que conhecemos e estamos de acordo com todos os termos do Edital e seus Anexos.  

  

A presente proposta apresentada corrobora nossa intenção de concretizar o cumprimento do Edital 

convocatório. 
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Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, 

fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 

impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer 

acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a executa-lo no prazo e 

condições determinadas no documento de convocação, assim, cumpridas nossas obrigações, e para fins 

de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados: 

 

1) Dados da Empresa: 

 

a) Razão Social; 

b) CNPJ/MF; 

c) Endereço; 

d) Cidade/UF; 

e) CEP; 

f) Tel.; 

g) E-mail; 

h) Banco; 

i) Agência; 

j) Conta. 

2) Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

a) Nome; 

b) Endereço; 

c) CEP; 

d) Cidade/UF; 

e) CPF/MF; 

f) RG/Órgão Expedidor; 

g) Cargo/Função; 

h) Naturalidade; 

i) Nacionalidade; 

j) Estado Civil; 

k) E-mail. 

 

 

__________________/PB, ____/______/______. 

............................................................................................................... 

(NOME DA LICITANTE) 

(nome do representante legal da licitante) 

(n.º da Carteira de Identidade e do CPF do representante.) 
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ANEXO IV 

 
 

       DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

       REF.: CONVITE 001/2021 

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no  artigo 27º da Lei Federal 

nº 8.666 de 21.06.1993, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos neste Edital. 

 

 

 

 

 

....................................., ......... de................... de ......  

(Local e data)  

___________________________  

Assinatura (representante legal)  

Nome:  

Identidade n.º 
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ANEXO V 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  

 

REF.: CONVITE 001/2021 

 

 

(Nome  do  licitante),  CNPJ-MF  ou  CIC  nº  ...............................,  sediada  (endereço  completo),  declara,  

sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  

no  presente  processo  licitatório,  ciente  da  obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

 

 

Local e data.  

Assinatura  

(nome completo e cargo do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE MENOR  

 

 

REF.: CONVITE 001/2021 

 

 

__________________,  inscrito  no  CNPJ  n°  __________, por  intermédio  de  seu  representante legal 

o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade  no _______________ e do CPF no 

_____________, DECLARA, para fins do disposto no  inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de  

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  que  não  emprega   menor  de 

dezoito  anos  em  trabalho  noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz   (    ).  

 

 

 

Local e data.  

Assinatura  

(nome completo e cargo do representante legal da empresa)  
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            ANEXO VII  

REF.: CONVITE 001/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

_________________________ (representante do licitante), portador da 

Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante 

devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante ou do 

Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado LICITANTE,  para fins do 

disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 

ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 

licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

 

 _________________________, em ___ de_____________ de ______ 

 

 

________________________________________ 

(assinatura do representante legal do licitante) 
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        Envelope 1- habilitação 
 

 

01 a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

b.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição  de  Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução 

CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

f) Decreto de autorização  em  se  tratando  de  empresa ou  sociedade  estrangeira  

em operação no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 

pelo órgão  competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

 

02 
Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ)  do  

Ministério  da Fazenda;  

 

03 
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 contratual;  

 

04 
 Prova de Regularidade relativa ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  

mediante  a  apresentação  do  CERTIFICADO  DE  REGULARIDADE  DO  FGTS,  em  

vigor  na  data de abertura do respectivo certame; 

 

05 
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de 

débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 

 

mailto:atendimento@cref10.org.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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06 
Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, expedida pelo órgão competente, em vigor na data de abertura do respectivo 

certame;  

 

07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), ou certidão 

positiva com efeitos de negativa. 

 

08 Qualificação Técnica- Declaração expedida por órgão público ou empresa privada, para qual 

forneceu este serviço ou material semelhante, preferencialmente em papel timbrado, além da 

assinatura do responsável. 

 

09 Declaração  de  que  cumpre  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da  Constituição  Federal 

(“proibição de trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos”), em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a 

Lei nº 8.666/93. 

 

10 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação 

 
 

 

 

 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CREF10/PB 

CONVITE Nº 001/2020 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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