R E P Ú B L I C A F E D E R AT I V A D O B R AS I L
AU T AR Q U I A F E D E R AL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/A M-AC-RO-RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO N. 007/2018 – CREF8/AM-AC-RO-RR
– REGISTRO DE PREÇOS –
Regido pela Lei Federal n. 10.520/2002, pela Lei Complementar n. 123/06, pela Lei Complementar n. 147/14, pelas Portarias CREF8 nº
061/2017, de 9º de novembro de 2017, CREF8 nº 065/2017, de 4º de dezembro de 2017, CREF8 nº 069/2017, de 30 de janeiro de 2018,
CREF8 nº 070/2017, de 30 de janeiro de 2018, CREF8 nº 071/2017, de 30 de janeiro de 2018 e CREF8 nº 072/2017, de 30 de janeiro
de 2018 e, subsidiariamente, pela Lei n. 8.666/1993, suas alterações e demais legislações complementares.
Menor Preço por Item

Tipo:

Eventual fornecimento de materiais de informática e periféricos, para atender as necessidades
da seccional de Porto Velho-Rondônia/RO – do Conselho Regional de Educação Física da 8ª
Região – CREF8/AM-AC-RO-RR.

Objeto:
Órgão Gerenciador:

CREF8
Sessão pública para recebimento das propostas de preços e dos documentos de habilitação:

Data:

03/08/2018

Hora:

14h00min

Local:

Sala de Reunião na Seccional de Porto Velho – Rondônia –RO.
Av. 7 de Setembro, n. 2161, sala 11, Galeria Star
Nossa Senhora das Graças
CEP:76804-124
Porto Velho - Rondônia
23/07/2018

Edital disponível a partir de:

Dias, horário e local para leitura ou obtenção deste edital:
Dias:
Horários:
Local:

Segunda a Sexta-feira (dias úteis e de expediente)
De 08 às 14 horas
A retirada do edital será na: Sede do Conselho Regional de Educação Física da 8º Região –
CREF8/AM/AC/RO/RR, localizado na Rua Ferreira Pena, n° 1118, Sala 202 – Bairro:
Centro – CEP: 69.025-010. Manaus – Amazonas. E também na Seccional de Porto Velho –
Rondônia – RO, localizado na Av. 7 de Setembro, n. 2161, sala 11, Galeria Star Nossa
Senhora das Graças. CEP: 76804-124. Porto Velho - Rondônia

ATENÇÃO: Este Edital será disponibilizado de forma gratuita, na forma digital, devendo a licitante disponibilizar Pen drive
para que o Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-ACRO-RR, localizado na Rua Ferreira Pena, nº
1118, Sala 202, Bairro: Centro, CEP: 69025-010, Manaus – AM ou a Seccional de Porto Velho - Rondônia, efetue a gravação.
Aviso de licitação divulgado no site:
http://www.cref8.org.br
Edital aprovado pela Assessoria Jurídica do CREF8 e ratificado pelo Presidente do CREF8, contendo 59 folhas (Edital e
seus Anexos).
______________________________
Cristiane Bentes Teixeira
Assessora Jurídica – CREF8

______________________________
Jean Carlo Azevedo da Silva
Presidente do CREF8
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO N. 007/2018 – CREF8/AM-AC-RO-RR
- REGISTRO DE PREÇOS –
O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região – CREF8/AM-AC-RO-RR, torna
público para o conhecimento dos interessados que na data, na hora e no local indicados no
preâmbulo deste instrumento convocatório, com obediência ao disposto na Lei Federal n.
10.520/2002, pela Lei Complementar n. 123/06, pela Lei Complementar n. 147/14, pelas Portarias
CREF8 nº 061/2017, de 9º de novembro de 2017, CREF8 nº 065/2017, de 4º de dezembro de 2017,
CREF8 nº 069/2017, de 30 de janeiro de 2018, CREF8 nº 070/2017, de 30 de janeiro de 2018,
CREF8 nº 071/2017, de 30 de janeiro de 2018 e CREF8 nº 072/2017, de 30 de janeiro de 2018 e,
subsidiariamente, pela Lei n. 8.666/1993, suas alterações e demais legislações complementares. ,
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, para o objeto em epígrafe, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus
anexos.

1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA
1.1. A presente licitação tem como objeto: Eventual fornecimento de materiais de
informática e periféricos, para atender as necessidades da seccional de Porto Velho-Rondônia/RO
– do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região – CREF8/AM-AC-RO-RR.
1.2. O presente fornecimento justifica-se pela necessidade em dotar o funcionamento da
Seccional de Porto Velho – Rondônia – RO, oferecendo condições adequadas de trabalho, de modo
que suas atividades sejam desempenhadas satisfatoriamente.
1.3. Ressalta-se que o quantitativo total estimado do objeto deste Termo de Referência
decorre de quantidade total de consumo geral estimado pelo Conselho Regional de Educação
Física da 8ª Região – CREF8/AM-AC-RO-RR.
1.4. O fornecimento do objeto será realizado através do Sistema de Registro de Preços
ficando sob a responsabilidade do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região –
CREF8/AM-AC-RO-RR, o gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.
1.5. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, representando as
quantidades indicadas neste Termo de Referência apenas uma estimativa.
1.6. A descrição detalhada do objeto do presente certame está discriminada no Anexo I
deste Instrumento Convocatório e deverá ser minuciosamente observada pelas licitantes quando da
elaboração de suas propostas de preços.
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1.7. O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região – CREF8/AM-AC-RO-RR
poderá solicitar da(s) Licitante(s) Vencedora(s), a apresentação de Planilha Demonstrativa Final, a
qual circunstancie os valores finais negociados, em papel timbrado da empresa, acompanhada dos
respectivos dados (razão social, CNPJ, endereço, bairro, CEP, telefone e n. do pregão),
devidamente datada, carimbada (identificada) e rubricada, vinculando a apresentação da respectiva
planilha à homologação do(s) objeto(s) do certame.
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1. Conforme art. 16, §2° da Portaria CREF8 nº 070/2017, de 30 de janeiro de 2018 , na
licitação para registro de preços, não é necessário indicar a dotação orçamentária, pois será exigida
somente para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
2.2. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o CREF8.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas comerciais registradas na Junta Comercial
que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas,
constante deste Edital e seus Anexos.
3.2. O credenciamento de representante legal dar-se-á com a entrega no início da sessão dos
documentos abaixo, em separado dos envelopes de documentação e Proposta de Preços:
3.2.1. Do termo de credenciamento, conforme modelo do Anexo II ou instrumento de
procuração, sendo em ambos os casos com a firma devidamente reconhecida em cartório
competente, exceto procuração por instrumento público.
3.2.1.1. Juntamente ao termo ou ao instrumento de procuração, deverá ser apresentado o
contrato ou estatuto social vigente da empresa. No contrato deve figurar a identificação do sócio
administrador (ou diretor) ou a cláusula de administração. O estatuto social deve vir acompanhado
da ata de eleição do administrador.
3.2.1.2. No caso de representação por sócio administrador ou diretor, tal condição deverá
ser demonstrada mediante a apresentação de documento de identificação, acompanhado do
respectivo contrato ou estatuto social vigente nos mesmos termos da alínea anterior.
3.2.1.3. No caso de representação por sócio que não possua poderes de administração, o
mesmo deverá fazer-se representar por instrumento procuratório ou termo de credenciamento, nos
termos das alíneas anteriores.
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3.2.1.4. Quando da apresentação de contrato ou estatuto social de empresa ou requerimento
de empresário, deverão os documentos estar devidamente autenticados por servidor ou por cartório
competente.
3.2.2. Da Declaração de cumprimento dos requisitos da proposta de preços e de
habilitação, conforme modelo do Anexo III.
3.2.3. Da Declaração, obrigatória somente para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, de que, sob as penas da lei, cumpre todos os requisitos da Lei Complementar n.
123/2006, inclusive quanto à qualificação como microempresa ou empresa de pequeno port e,
estando apta a usufruir o tratamento diferenciado, e, que não se enquadra em nenhuma das vedações
previstas no §4º do artigo 3º do mesmo dispositivo (Anexo VII – Modelo de Declaração de
Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).
3.2.3.1. A falsidade de Declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas
neste Edital.
3.2.3.2. A identificação da declaração perante todas as participantes só ocorrerá após o
encerramento dos lances, de modo a não divulgar, antecipadamente, a qualificação da proponente.
3.2.4. Da cópia do documento oficial de identidade do representante legal da empresa,
devidamente autenticada.
3.2.5. Os licitantes deverão apresentar os dois envelopes requisitados: Envelope n. 01 Proposta de preços e Envelope n. 02 - Documentos de habilitação.
3.3. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas
que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos do item anterior, de modo que o não
credenciamento de representante legal na sessão pública, ou a incorreção dos documentos de
identificação apresentados não eliminará a licitante, mas fará com que somente participem do
certame com o preço constante no envelope da proposta, uma vez que inviabilizará a formulação de
lances verbais e implicará no prejuízo à manifestação de intenção de recorrer por parte do
interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação para os quais seja exigida a
presença de representante legal da empresa.
3.4. Cada licitante credenciará apenas um representante legal que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital,
em nome da representada.
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3.5. Não poderão participar deste Pregão:
a) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
b) Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico;
c) Empresas que combinarem entre si, visando frustrar a competitividade do processo;
d) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido
punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar, no órgão ou CREF8, desde que o ato tenha
sido publicado, conforme o caso, no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município;
e) Empresas que estejam sob falência (ou recuperação judicial), concurso de credores,
dissolução e liquidação, ou pessoa física em estado de insolvência civil;
f) Direta ou indiretamente os impedidos pelo art. 9º, incisos e parágrafos da Lei n.
8.666/93.
g) Empresa cujo objeto não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
h) A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Apresentação na data, no horário e no local indicado no preâmbulo deste edital, dos 02
(dois) envelopes não transparentes, lacrados e separados, identificados como “PROPOSTA DE
PREÇOS”, em 01 (uma) via, e como “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, em 01 (uma) via,
conforme abaixo:

ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA DE
PREÇOS

ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO N. 007/2018 – CREF/AM-ACRO-RR.

PREGÃO N. 007/2018 – CREF/AM-ACRO-RR.

Data e hora da abertura

Data e hora da abertura

Razão Social e CNPJ

Razão Social e CNPJ

Endereço completo da licitante

Endereço completo da licitante

-

Uma Via -

- Uma Via -

4.1.1. Não serão aceitos pelo (a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, quaisquer envelopes
ou documentos referentes à Proposta de Preços ou à Habilitação que sejam encaminhados pelo
correio ou por fax, ou apresentados fora da data e hora estabelecidas neste Edital.
4.2. Na apresentação da proposta de preços deverão ser obedecidas as seguintes regras:
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4.2.1. A Proposta de Preços deverá ser digitada em papel timbrado da empresa, sem
cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.
4.2.2. A Proposta de preços deverá estar assinada por pessoa legalmente habilitada para tal.
4.2.3. A Proposta de preços das licitantes deverá estar de acordo com o modelo constante no
Anexo IV (Modelo de Proposta de Preços), contendo, inclusive, todas as informações nele
solicitadas, sob pena de desclassificação.
4.2.4. Deverão constar a indicação do preço unitário, preço total por Item e o valor total
da proposta, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, prevalecendo
este último em caso de divergência, devendo ser computado neste valor todos os tributos, tarifas e
despesas de qualquer natureza incidentes sob o objeto a ser fornecido.
4.2.5. Quando da elaboração das propostas de preços, deverá ser observado minuciosamente
às especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência), sob pena de desclassificação.
4.2.6. Não será aceita oferta com especificação que não se enquadre na indicada no Termo de
Referência (Anexo I).
4.2.7. Deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias, contados da data da sua
apresentação.
4.2.8. A licitante deverá descrever claramente na proposta a marca, que se destina a
atender as exigências deste edital (se houver), sob pena de desclassificação.
4.2.9. O proponente deverá indicar apenas uma marca, não sendo admitida a indicação
de mais de uma marca, sob pena de desclassificação.
4.2.10. Caso o produto a ser fornecido não contenha marca, o licitante deverá indicar
explicitamente, na proposta, o fabricante, ainda que o produto seja de fabricação própria.
4.2.11. Os documentos de habilitação, adiante relacionados, poderão ser apresentados em
original, por cópia autenticada por tabelião de notas, ou, ainda, por publicação em órgão da
imprensa oficial, vedada a apresentação via fax.
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4.2.12. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo desse Edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
4.2.13. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.
4.2.14. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto os que só podem ser emitidas em nome da matriz.
4.3. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
4.4. As licitantes para se habilitarem nesta licitação deverão apresentar os documentos
abaixo, na disposição a seguir indicada:
I.

QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA

4.4.1. Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual, acompanhado da
certidão simplificada, devidamente autenticado (a)s, nos termos da Instrução Normativa n. 03, de
05 de dezembro de 2013 na Junta Comercial, relativo ao domicílio ou sede da licitante.
4.4.2. No caso de sociedade empresarial, devidamente autenticado(s) nos mesmos termos da
alínea anterior, o:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e demais alterações, inclusive a que estiver em
vigor ou;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, juntamente com a certidão simplificada e
última alteração contratual ou;
c) a última alteração contratual consolidada e, caso existam, as demais alterações contratuais
posteriores; e
d) no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
4.4.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício.
4.4.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
II. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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4.4.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
4.4.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede da licitante.
4.4.7. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal e da Dívida Ativa da União,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei, com prazo de validade em
vigor.
4.4.8. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
4.4.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943.
III. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.4.10. As licitantes deverão apresentar 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade
Técnica, que cumpram os seguintes requisitos:
a) O(s) Atestado(s) deverá(ao) ser fornecido(s) por pessoa de direito público ou privado, em
papel timbrado do emitente, comprovando a prestação anterior do fornecimento de bens ou
prestação de serviços compatíveis ao objeto deste Edital e seus anexos.
b) Deverá conter informações que comprovem o bom e regular fornecimento de bens ou
prestação de serviços compatíveis ao objeto deste Edital e seus anexos;
c) Deverá comprovar a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e co mpatíveis
com o objeto da licitação.
IV. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.4.13. Balanço patrimonial com notas explicativas e demonstrações contábeis (DRE –
Demonstração do Resultado do Exercício ou outras) do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, estando devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, conforme Instrução Normativa DNRC n. 03, de 05 de dezembro de 2013,
que comprove a boa situação financeira da empresa (Índice de Liquidez Positi vo), acompanhado da
ata de aprovação, devidamente arquivada no registro competente, na hipótese de sociedade
anônima, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Os índices de liquidez e
solvência, cujos resultados deverão ser maior ou igual a 01 (um), serão calculados através das
seguintes fórmulas:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ----------------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
4.4.14. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis apresentados em uma das seguintes formas:
a) Publicados em Diário Oficial;
b) Publicados em Jornal;
c) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante; e
4.4.15. A Proponente com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço,
deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio
líquido relativos ao período de sua existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência
maior ou igual a um (> ou = a 1), conforme fórmula abaixo:
Ativo Total
S = ---------------------------------Passivo Exigível Total
4.4.16. Caso a licitante não consiga obter índice maior ou igual a 01 (um), no item em que
for avaliada, deverá comprovar a existência de patrimônio líquido mínimo, igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor total de sua proposta de preços ou do valor total lançado, nos termo s do
artigo 31, §§ 2º e 3º da Lei n. 8.666/93, cuja verificação poderá ser feita pelo(a) Pregoeiro(a), com
base no balanço patrimonial do último exercício.
4.4.17. Os licitantes deverão apresentar a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação
Judicial expedida pela distribuidora da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.
V. OUTROS DOCUMENTOS
4.4.18. Declaração da própria empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n.
9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme Modelo do Anexo V.
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4.4.19.
Declaração da própria empresa licitante de que não existem fatos que
impeçam a participação no processo licitatório até a data de abertura do envelope de
habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo VI.
4.5. A licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral do SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores, dentro do prazo de validade, estará dispensada,
mediante a averiguação através do Portal Comprasnet pelo pregoeiro(a), da apresentação dos
documentos relativos à:
a) habilitação jurídica;
b) regularidade fiscal.
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por
cópias, devendo estar previamente autenticados por cartório competente (deverão ser
autenticados, inclusive, os versos, caso haja conteúdo relevante).
5.2. Os documentos/certidões retirados da internet devem ser apresentados em original ou
cópia, sem necessidade de autenticação, sujeitando-se à verificação de sua validade na internet no
momento da sessão, nos seguintes endereços:
www.receita.fazenda.gov.br
www.sefaz.am.gov.br
http://sistemas.manaus.am.gov.br
www.pgfn.fazenda.gov.br
www.caixa.gov.br
www.comprasnet.gov.br
www.tst.jus.br
5.3. Caso a licitante pretenda efetuar a prestação ou o fornecimento do objeto desta licitação
por intermédio de outro estabelecimento da empresa (matriz/filial) deverá apresentar, nos envelopes
de proposta de preços, o CNPJ desse estabelecimento, observando que a habilitação será feita em
relação ao estabelecimento indicado, exceto certidões que só podem ser emitidas em nome da
matriz.
5.4. A Comissão vai considerar o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos para as certidões
que não apresentarem, explicitamente, o período de validade, exceto as certidões ou documentos
expedidos pelas respectivas Juntas Comerciais.
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5.5. Não será habilitada a licitante que:
a)
b)
multa;
c)
d)
certame.

apresentar documentação incompleta ou com rasuras;
tiver sido multada por inadimplência e não tiver comprovado o pagamento ou relevação da
estiver elencada em pelo menos uma das situações previstas no item 3.5;
deixar de atender às demais exigências deste Edital e das legislações aplicáveis a este

5.6. Caso a empresa vencedora tenha sede fora do Estado, deverá indicar um procurador ou
representante em Manaus.
6. DAS FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS
6.1.

PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO

6.1.1. Na data, na hora e no local estabelecidos no preâmbulo deste Edital será aberta a
sessão pública pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial, seguido de recebimento dos credenciamentos, da
declaração de cumprimento dos requisitos da proposta de preços e de habilitação, das demais
declarações previstas nos subitens do item 3 e dos envelopes de proposta de preços e de habilitação.
6.2. SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E LANCES
VERBAIS
6.2.1. Terminada a fase de credenciamento, o(a) Pregoeiro(a) passará para a abertura dos
envelopes de propostas de preços, verificando a conformidade das mesmas com as exigências
estabelecidas neste Edital e classificando a(s) licitante(s) que apresentar(em) o(s) menor(es)
preço(s) por item.
6.2.2. Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser
formulados de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes, considerando -se o valor cotado
por Item.
6.2.3. Poderão ofertar lances, as licitantes detentoras das propostas de preços classificados
com preços até 10% (dez por cento) superiores ao preço unitário da licitante da oferta mais baixa,
até a proclamação do(s) vencedore(s) do(s) Item(ns).
6.2.4. Quando não for possível obter-se, pelo menos três propostas escritas de preços, que
atendam às condições do subitem anterior, serão classificadas as melhores propostas de preços
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subsequentes, até o máximo de 03 (três), a fim de que os representantes das licitantes que as
apresentarem participem da etapa de lances verbais.
6.2.5. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma
sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada com maior
preço por item e os demais, em ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados não caberá
retratação.
6.2.6. Os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
6.2.7. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pela licitante.
6.2.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada p or
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder se-á da seguinte forma:
6.2.8.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 05 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, apresentar uma última oferta,
necessariamente inferior àquela apresentada pela primeira colocada, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão.
6.2.8.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na condição prevista no subitem 6.2.8, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
6.2.8.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.2.8, será re alizado o
sorteio, para a identificação daquela que primeiro apresentará a oferta.
6.2.8.4. O Pregoeiro irá averiguar os documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, para a aplicação do
procedimento previsto no subitem 6.2.8.
6.2.8.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.2.8, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora do certame.
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6.3. TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO
6.3.1. Encerrada a fase de lances, o (a) Pregoeiro(a) procederá à abertura dos invólucros
contendo os documentos de habilitação da(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es)
propostas de preços ou lances verbais, verificando a sua habilitação ou inabilitação.
6.3.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada
vencedora para o item, sendo-lhe adjudicado o objeto, caso não haja interposição de recursos.
6.3.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.
6.3.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
6.3.4.1. A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da
nota de empenho, ou revogar a licitação.
6.4. RETIRADA DA SESSÃO
6.4.1. Qualquer licitante, através do seu representante legal presente, poderá solicitar a
retirada da sessão, mediante o preenchimento obrigatório da declaração de retirada da sessão
perante o(a) Pregoeiro(a).
6.4.2. Caso não assine ou não queira assinar a declaração, a mesma será preenchida pelo(a)
Pregoeiro(a) ou equipe de apoio e assinada/identificada por até três testemunhas (de preferência
licitantes) presentes na sessão.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO
7.1. As propostas de preços serão classificadas conforme o critério do menor preço por
item apresentado em proposta ou lance verbal, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)

RUA: FERREIRA PENA, Nº 1118, Sala 202 – Centro. CEP: 69025-010
Telefone: (92) 3234-8234/32348324
MANAUS-AM

Página 13

R E P Ú B L I C A F E D E R AT I V A D O B R AS I L
AU T AR Q U I A F E D E R AL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/A M-AC-RO-RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

que apresentar(em) proposta/ofertar lance de menor preço por item, e ainda, estiver(em) com sua
documentação válida, satisfazendo os termos deste Edital e de seus Anexos.
7.1.1. Os preços ofertados serão considerados pelo valor expresso em moeda corrente
nacional.
7.1.2. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os
últimos.
7.2. No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas escritas, o(a)
Pregoeiro(a) obrigatoriamente efetuará sorteio na própria sessão pública, da qual participarão
apenas as empresas empatadas, para definição da ordem de lances verbais.
7.2.1. A regra de sorteio também é válida quando houver empate entre duas ou mais
propostas e as licitantes não quiserem ofertar lances verbais.
7.3. Ocorrendo a suspensão da sessão, será lavrada ata circunstanciada narrando todos os
fatos, ficando em poder da Equipe de Apoio e do(a) Pregoeiro(a), todos os envelopes, devidame nte
rubricados e vistados pelos membros da Equipe, Pregoeiro(a) e licitantes presentes, até a resolução
do ocorrido, oportunidade em que serão oficiadas às mesmas a data para prosseguimento do
certame.
7.4. Serão desclassificadas as propostas de preços que apresentarem cotações contendo
preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou
ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.
7.5. Não serão levadas em consideração, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens
oferecidas na proposta de preços que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital e
em seus Anexos.
7.6. No julgamento dos documentos de habilitação, observar-se-ão as previsões legais e
editalícias, sendo inabilitadas as empresas que não atenderem tais previsões, bem como
apresentarem documentação fora do prazo de validade.
7.7. No julgamento dos documentos de classificação (proposta de preços) observar -se-ão as
previsões legais e editalícias, sendo desclassificadas as empresas que apresentarem documentação
fora do prazo de validade, ou, por fim, deixarem de apresentar qualquer documento/requisitos ou
informações da proposta de preços exigido neste Edital e seus Anexos.
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7.8. Após o encerramento da sessão, todos os envelopes contendo as documentações ficarão
em poder do(a) pregoeiro(a) e da equipe de apoio e só serão devolvidos após a publicação do
extrato do contrato no Diário Oficial da União, ou instrumento que o substitua.
8. DOS RECURSOS
8.1. Os recursos somente serão recebidos após a Fase de Habilitação quando for(em)
declarada(s) a(s) vencedora(s), momento em que, qualquer licitante, caso haja interesse, deverá
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de
3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos no Conselho
Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO.
8.1.1. Para efeito de interposição recursal e das contrarrazões, o limite máximo estabelecido
será até às 14 horas do dia do vencimento do respectivo prazo no Conselho Regional de Educação
Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO .
8.2. O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e deverá ser dirigido ao(à)
Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO,
cabendo ao(à) mesmo(a) apreciá-lo, após o decurso do prazo para contrarrazões.
8.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, inclusive em função do não
credenciamento ou da falta de representante credenciado, importará na decadência do direito ao
recurso em âmbito administrativo e consequente adjudicação do objeto da licitação.
8.4.1. Quando não interpuser as razões recursais dentro de prazo previsto, mesmo tendo a
licitante manifestado imediata e motivadamente a intenção de recorrer durante a sessão, será
considerado como precluso o direito ao recurso.
8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Presidente
da Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO irá adjudicar o
objeto do certame à licitante vencedora.
8.6. Da sessão pública de realização do pregão (sessão de abertura ou de prosseguimento)
será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos representantes presentes, pelo(a) Pregoeiro(a), pela
sua Equipe de Apoio e pelo(s) técnico(s) ou representante(s) do Conselho Regional de Educação
Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO (caso tenham participado da sessão).
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9. DA ADJUDICAÇÃO
9.1. O objeto da presente licitação será adjudicado à licitante que, atendendo a todas as
condições expressas neste Edital de Pregão e em seus anexos, for declarada vencedora para o objeto
licitado de acordo com os critérios de julgamento da(s) proposta(s), de documentação(ões) e de
recurso(s), conforme itens 6.3.2 e 8.5.
9.2. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, a contar da sessão de abertura, e caso persista o
interesse do Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO, essa
poderá solicitar prorrogação geral da referida validade, por igual período.
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO
10.1. Da Ata de Registro de Preços
10.1.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para
assinatura da ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento
convocatório.
10.1.2. É facultado à Administração Pública, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
10.1.3. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
10.1.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo
estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
10.1.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento
similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
10.1.6. A Administração Pública poderá aceitar que o fornecedor entregue, para o item ou lote,
produto de marca ou modelo diferente daquele registrado em ata, por motivo ou fato superveniente à
licitação e desde que esse produto possua, comprovadamente, desempenho ou qualidade igual ou
superior, não podendo haver majoração do preço registrado.
10.1.7. Compete à unidade participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as
penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas contratações
oriundas do Sistema de Registro de Preços, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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10.1.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro de preferência de fornecimento em igualdade
de condições.
11. DA ALTERAÇÃO DO PREÇO REGISTRADO
11.1. Os preços registrados na ata de registro de preços poderão ser revistos em decorrência de
eventual alteração de preços praticados no mercado.
11.2. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado,
o órgão gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
II – liberar o fornecedor do compromisso assumido, quando frustrada a negociação, sem
aplicação de penalidade; e
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.3. Se a unidade participante identificar que o preço registrado na ata de registro de preços está
superior ao de mercado deverá comunicar ao órgão gerenciador.
11.4. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se inferior ao preço praticado no mercado e
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
orgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a
veracidade dos motivos e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.4.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao
cancelamento do registro de preço do item, do lote ou da ata.
12. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
12.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela administração pública, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de estese tornar superior àqueles
praticados no mercado; e
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IV-por razões de interesse público.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovados.
12.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
12.4. O fornecedor que tiver seu pedido de cancelamento de registro deferido pelo órgão
gerenciador, permanece obrigado a atender às notas de empenho recebidas antes do protocolo do pedido
de cancelamento do registro.
12.5. Quando o fornecedor solicitar a liberação do compromisso relativo às notas de empenho
por ele recebidas, o órgão contratante poderá desobrigá-lo do compromisso assumido, se constatado
motivo para rescisão previsto no art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
13. DO CONTRATO
13.1. Os órgãos participantes e unidades não participantes poderão, quando couber,
substituir o instrumento de contrato por outros meios hábeis, tais como carta-contrato, nota e
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
13.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, sempre que solicitado, pelo órgão
requisitante, o Órgão Gerenciador providenciará a indicação dos fornecedores/prestadores, a fim de
que se efetue a contratação.
13.3. A licitante deverá fazer-se representar por profissional devidamente habilitado,
inclusive autorizado a firmar em seu nome o referido contrato. A efetivação do contrato dar -se-á no
recinto do órgão solicitante, participante ou não participante ou em local por ele indicado.
13.4. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do instrumento contratual que guard em
absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.
13.5. O edital, a(s) proposta(s) vencedora(s), as necessárias publicações e as atas
circunstanciadas farão parte integrante do contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo.
13.6. A licitante vencedora deverá assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, em prazo a ser determinado, não podendo ser superior a 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da data da convocação.
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13.7. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administração.
13.8. Caso a vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou
recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, ou
ainda quando o Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO
rescindir o contrato por inadimplência, é facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação,
independentemente das sanções previstas neste edital.
14. DA GARANTIA
14.1. Por ocasião da assinatura do Contrato, fica facultada ao Conselho Regional de
Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO a exigência de que a(s) empresa(s) a
ser(em) contratada(s) preste(m) garantia de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por uma das modalidades previstas no art. 56, §1º, incisos I, II e III da Lei n. 8.666/93.
15. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO
15.1. O objeto da presente licitação será recebido nos termos do artigo 73, inciso I ou II, da
Lei n. 8.666/93, e nos termos fixados no Anexo I, observando-se a sua conformidade com as
previsões deste Instrumento Convocatório.
15.2. O prazo para início da entrega dos produtos será imediato, a contar da data do
recebimento do pagamento.
15.3. A CONTRATANTE será responsável pela definição do local de entrega do objeto
descrito no Termo de Referência, conforme sua necessidade.
15.4. A CONTRATANTE deverá entregar os objetos de acordo com as especificações
constantes no detalhamento do objeto, dentro do prazo estabelecido no item 11.1 do Termo de
Referência (ANEXO I) e local estabelecido pela CONTRATANTE.
15.5. Entregar os produtos objeto deste Termo de Referência, em embalagem original de
fábrica, lacrado, mantendo-os próprios para o uso, sem qualquer violação e com informações claras
e completas na embalagem.
15.6. A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas ao transporte do produto
até os locais designados para a entrega.
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15.7. Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em
bom estado de conservação, ou que apresentem defeitos, deterioração, furo, qualquer evidência de
violação, alterações na cor e aspectos diferentes das características naturais ou que não esteja em
conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no prazo máximo de 07
(sete) dias.
15.8. As despesas decorrentes da devolução, substituição e nova entrega de produtos
ocorrerão à conta da CONTRATADA.
15.9. O prazo de validade dos produtos informado pela CONTRATADA na embalagem,
não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento dos produtos pela
CONTRATANTE.
15.10. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo mínimo de 03 (três) dias que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação, sem prejuízo quanto à aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento das
obrigações contratuais.
15.11. Caso a especificação do objeto ou do serviço não seja compatível com a constante deste
Edital, o Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RR-RO definirá um
prazo para a troca dos mesmos ou reparação das inconformidades. Em caso da empresa continuar a
apresentar objeto ou prestar serviço que não esteja em conformidade com as especificações previstas no
Projeto Básico/Termo de Referência deste Edital, o fato será considerado como inexecução total,
gerando rescisão da contratação com a consequente aplicação de multa(s) e das demais sanções
cabíveis.
15.12. Na hipótese anterior, é facultado à Administração convocar a licitante classificada em
segundo lugar para, se quiser, prestar o serviço ou fornecer o objeto pelo preço ofertado ou pelo
preço negociado com a Administração, após a análise dos documentos de habilitação e a sua devida
habilitação.
15.13. Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis até o limite de 12 (doze) meses, a contar
da data da publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial da União.
16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será realizado de acordo com a emissão de Nota Fiscal, Fatura ou
documento equivalente, e mediante comprovação de aprovação emitida nos termos do artigo 73,
inciso I ou II, da Lei n. 8.666/93.
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16.1.1. Nos documentos de cobrança, tais como notas fiscais, recibos e similares dos
credores, deverá constar a identificação da agência e da conta corrente onde deverão ser efetuados
os créditos devidos.
16.2. Quando for o caso, a licitante vencedora receberá em parcelas o valor contratado,
conforme as entregas ou as prestações efetuadas.
16.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias úteis contados da data de
apresentação do Requerimento, Nota Fiscal, Recibos (2 vias), Certidões Negativas atualizadas
(FGTS, INSS, e Prefeitura), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
16.4. Os documentos deverão ser atestados por Comissão a ser constituída pelo órgão
requisitante para o recebimento do objeto.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
17.1. Uma vez convocada pelo órgão rrequisitante de que se efetivará a contratação, a
licitante vencedora deverá comparecer na data marcada para retirar a nota de empenho, ordem de
pagamento ou qualquer outro instrumento de pagamento, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste Edital e nas legislaçõ es
pertinentes.
17.1.1. Recebida nota de empenho, ordem de pagamento ou qualquer outro instrumento de
pagamento, a licitante vencedora do certame obriga-se a:
17.1.2. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de
Referência (ANEXO I) e no Edital.
17.1.3. Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos objetos descritos no Termo de
Referência (ANEXO I), nos termos da legislação vigente.
17.1.4. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente,
diretas e indiretamente aplicáveis ao objeto constate no Termo de Referência (ANEXO I).
17.1.5. Manter, durante o fornecimento do objeto descrito no Termo de Referência, em
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
17.1.6. A CONTRATADA deverá manter a integridade das embalagens e seguir as
particularidades do produto.
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17.1.7. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
17.1.8. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
17.1.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
CONTRATANTE.
17.1.10. Acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato,
sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas.
17.1.11. Cumprir fielmente as cláusulas contratuais e, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE, deverá dirimir qualquer dúvida que vier a acontecer atinente a execução do
objeto descrito no Termo de Referência.
17.1.12. Encaminhar a Nota Fiscal/Fatura a fim de efetivação do pagamento devido.
17.1.13. Apresentar, junto com a Nota Fiscal ou documento equivalente, os documentos que
comprovem a regularidade com a Seguridade Social (CND) ou documento compatível, o FGTS
(CRF), a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e quitação de tributos e contribuições
federais (juntamente com a Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União – PGFN), estaduais
e municipais.
17.1.14. Cumprir as demais especificações contidas no Anexo I (Termo de Referência)
deste Edital.
17.1.15. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento dos
objetos constantes no Anexo I (Termo de Referência) qualquer relação de emprego entre a
CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE EDUÇÃO FÍSICA DA 8º
REGIÃO CREF8/AM-AC-RO-RR
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18.1. Uma vez firmada a contratação, o Conselho Regional de Educação Física da 8º Região
CREF8/AM-AC-RO-RR, obrigar-se-a:
18.1.1. Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n. 8.666/93,
para retirar a Nota de Empenho.
18.1.2. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal.
18.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota
Fiscal/Fatura, a efetiva entrega do equipamento, por meio de representante especialmente designado
(Fiscal do Contrato).
18.1.4. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente
identificados, aos locais onde será entregue os produtos descritos no Termo de Referência.
18.1.5. Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e esclarecimentos de
que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados.
18.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte os produtos fornecidos em desacordo com as obrigações
assumidas pela CONTRATADA notificando por escrito quaisquer irregularidades encontradas nos
produtos fornecidos.
18.1.7. Notificar, por escrito, à CONTRATADA que tiver seu preço registrado, quaisquer
irregularidades constatadas, solicitando providências para regularização das mesmas.
19. DA RESCISÃO
19.1. O contrato poderá ser rescindido por infringência a quaisquer das cláusulas ou
condições, por mútuo acordo entre as partes, se o interesse público assim recomendar, ou n as
situações e condições previstas nos art. 77 a 80 de Lei n. 8.666/93, sem prejuízo das demais
cominações editalícias e legais.
19.2. Poderá o Conselho Regional de Educação Física da 8º Região CREF8/AM-AC-RO-RR
unilateralmente rescindir o pactuado, independentemente de ação, notificação ou interpelação
judicial nas seguintes hipóteses:
a) ocorrendo fraude cometida pela contratada;
b) quando pela entrega ou prestação imperfeita e também ficar evidenciada a incapacidade
técnica ou má-fé da contratada;
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c) se ocorrer prestação de serviço ou entrega do objeto fora do prazo estipulado, de forma
injustificada ou por incapacidade técnica, ou ainda, por má-fé da contratada;
d) se a contratada falir ou dissolver a sociedade;
e) pela superveniência de motivos de interesse público, devidamente justificados.
f) nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.
19.3. O contrato poderá ser rescindido de forma amigável, por acordo entre as partes,
mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência para a Contratante.
19.4. Exceto em caso de rescisão por mútuo consentimento, não caberá à contratada
nenhuma indenização, ficando estabelecido que, mesmo naquela hipótese, o CREF8 apenas
indenizará entregas já efetuadas ou serviços já prestados.
20. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO
20.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá:
20.1.1. Visando a maior competitividade, dar tolerância para o recebimento do
credenciamento, da declaração e dos envelopes de proposta de preços e de habilitação, nunca
superior a 5 (cinco) minutos a partir da hora marcada de início da sessão, sendo as demais licitantes
retardatárias, limitadas apenas à participação como ouvintes.
a) a tolerância acima não impede o início do credenciamento junto às licitante presentes;
b) será considerada encerrada a tolerância acima, com o término do credenciamento de todas
as licitantes presentes ou com o decurso do prazo de 5 (cinco) minutos, o que vier a ocorrer
primeiro.
20.1.2. Nos casos em que a identificação dos envelopes de documentação e de proposta de
preços apresentados esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, ou ainda, inversão dos
conteúdos dos mesmos, considerar como erro formal, desde que a incorreção apontada não cause
dúvida ou não atrapalhe o andamento do processo.
20.1.3. Desconsiderar item(ns), que por qualquer motivo (inclusive por pedido CREF8)
tiver(em) que ser retirado(s), mantendo a licitação em relação aos demais item(ns).
20.1.4. Desconsiderar erros meramente formais, desde que não resultem na necessidade de
acostamento de novo(s) documento(s), tanto na fase de análise das propostas de preços, como na de
habilitação.
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20.1.5. Solicitar ao representante legal do interessado a complementação das informações,
quanto ao telefone ou fax, dados bancários, assinaturas, datas, rubricas, dados do representante
legal, nos casos em que não tenham sido informados em sua proposta de preços.
20.1.6. Corrigir automaticamente qualquer erro de soma e/ou multiplicação que for detectado
na apresentação da proposta de preços, assim como na falta do CNPJ e/ou endereço completo da
licitante, preencher os dados através dos documentos apresentados dentro do respectivo envelope.
20.1.7. No caso de não indicação do prazo de entrega/execução na proposta de preços da
licitante, considerar o prazo estabelecido no Edital.
20.1.8. Fixar o tempo máximo para os lances verbais, devendo avisar às licitantes quando
decidir pela última rodada de lances, que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo
máximo anteriormente estipulado.
20.1.9. A qualquer tempo, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, estabelecer a
cada rodada, valor mínimo entre os lances.
20.1.10. Durante a etapa de lances verbais, monitorar os preços ofertados, de modo a
desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo, ou ainda, negociar direta mente com
a licitante, para que seja obtido preço melhor.
20.1.11. Sempre que julgar necessário, prosseguir a fase de lances verbais para a definição
do segundo colocado, utilizando-se dos mesmos critérios aplicados para a definição do primeiro
colocado.
20.1.12. Solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro do Conselho Regional de
Educação Física da 8º Região CREF8/AM-AC-RO-RR, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão.
20.1.13. Verificando a necessidade de maiores informações, no que for pertinente às
propostas de preços, aos documentos apresentados e às condições de fornecimento, aplicar
subsidiariamente o disposto no § 3º, do art. 43 da Lei n. 8.666/93, podendo a qualquer momento
realizar diligências.
20.1.14. Suspender a reunião quando julgar oportuno e conveniente.
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20.1.15. Solicitar da(s) licitante(s) vencedora(s) a comprovação da exequibilidade de
fornecimento ou da execução do objeto do certame, mediante a apresentação de documentação que
demonstre de forma clara a viabilidade.
20.1.16. Atuar dentro das outras atribuições permitidas pela legislação vigente.
20.1.17. Havendo, após a fase de lances, inabilitação da primeira colocada, poderá retornar a
referida fase a partir da segunda colocada, vinculando-se aos valores já ofertados entre a primeira e
segunda licitantes classificadas, observando-se as regras pertinentes a lances verbais previstas no
item 6.2.
20.1.18. Praticar todos os demais atos inerentes, previstos nos dispositivos legais aplicáveis à
espécie.
20.1.19. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas
exclusivamente dos vícios que levaram a sua inabilitação ou desclassificação, conforme art. 48, §
3° da Lei n. 8.666/93.
20.2. Todas as considerações acima, quando averiguados ou quando pertinentes, serão
devidamente registradas na ata circunstanciada.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, no caso de atraso injustificado ou
inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, as sanções
administrativas em relação à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, serão:
a) advertência por escrito;
b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até o limite de 20% (vinte
por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez
comunicada oficialmente;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do objeto
contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da comunicação oficial;
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CREF8,
por prazo não superior a 5 (cinco) anos, conforme subitem 18.2;
e) declaração de inidoneidade para licitar 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, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.
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21.1.1. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais cominações editalícias e legais; dando causa à rescisão, a empresa
contratada, pagará ao Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR
além da multa, a apuração das perdas e danos.

21.1.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido exigida), além da
perda desta, a empresa penalizada responderá pela sua diferença.
21.1.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas juntamente com as
das alíneas “b” e “c”, garantida a prévia defesa.
21.1.4. No caso das alíneas “a” à “d”, ficará garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis a contar da ciência da intimação; e no caso da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a
contar da ciência da intimação.
21.1.5. A declaração da inidoneidade será de competência exclusiva do Presidente do CREF8,
nos termos do art. 87, § 3º, Lei n. 8.666/93;
21.1.6. As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
21.2. Ficará impedido de licitar e contratar com o Conselho Regional de Educação
Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais
cominações editalícias e legais, a licitante que:
a) deixar de entregar documentação exigida para o certame;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, tais como a apresentação de
credenciamento viciado, a retirada do representante legal antes da fase de lances e o conluio;
d) interpor recurso manifestamente protelatório;
e) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar ou não celebrar o contrato, de
forma injustificada, ou ainda, não apresentar a situação regular no ato da assinatura do contrato;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

ensejar retardamento na execução do certame;
não mantiver a proposta, injustificadamente;
falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
fizer declaração falsa;
cometer fraude fiscal.

21.2.1. As penalidades supramencionadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF,
juntamente com o descredenciamento da licitante por igual período.
21.3. A desistência (formulada ou não) por quaisquer das licitantes após a abertura das
propostas, sujeitar-lhes-á ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado (calculado a partir da multiplicação da quantidade estimada para o(s) item(ns) pelo(s)
seu(s) valor(es) ofertado(s) na sua proposta de preços ou lançado(s), dependendo da fase em que se
encontre, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a),
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações editalícias e legais.
21.3.1. Na mesma pena incorre a licitante vencedora, que após a adjudicação e com os
autos processuais, recusar-se a assinar o contrato ou não firmá-lo mesmo devidamente convocada,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Conselho Regional de
Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR, sem prejuízo das demais cominações
editalícias e legais, sendo facultada a abertura do prazo para que a licitante regularize e cumpra as
pendências, não prejudicando, assim, o objeto do certame e o interesse da Administração.
21.3.2. Na mesma pena incorre a licitante vencedora, que não apresentar situação regular
no ato da assinatura do contrato, sem prejuízo das demais cominações editalícias e legais;
21.3.3. O valor mínimo da multa por desistência será de R$ 1.000,00 (um mil reais),
dependendo da fase em que se encontre.
21.3.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da
comunicação oficial.
21.4. Do ato que aplicar a sanção administrativa prevista no item 18, caberá recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, exceto em caso da alínea “e” do
subitem 18.1, quando o prazo será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da intimação, podendo
a Administração reconsiderar sua decisão.
21.5. Se a licitante contratada não recolher ao Conselho Regional de Educação Física da
8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR o valor da multa que porventura lhe for aplicado, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será tomadas as providências judiciais.
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21.6. Caso algum ato praticado pela licitante seja enquadrado numa das previsões do art. 89
ao art. 99 da Lei n. 8.666/93, os autos processuais do certame serão encaminhados ao Ministério
Público, nos termos do art. 100 e seguintes do referido dispositivo legal, para a tomada de medidas
cabíveis.
22. DAS CONDIÇÕES GERAIS
22.1. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade dos documentos
e propostas de preços apresentados durante a sessão de abertura, e das informações prestadas em
qualquer época ou fase da licitação.
22.2. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificativa.
22.2.1. No caso acima, nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de documentos relativos ao presente certame.
22.3. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força da execução do objeto
deste certame qualquer relação de emprego entre o Conselho Regional de Educação Física da 8º
Região – CREF8/AM-AC-RO-RR e os empregados da Contratada.
22.4. A licitante poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital, por escrito, até o
2º (segundo) dia útil anterior a data de sessão de abertura.
22.4.1. Para efeito de ingresso com pedidos de esclarecimento ou com impugnação, o limite
máximo estabelecido será até às 14 horas do dia do vencimento do respectivo prazo, no Conselho

Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR.
22.4.2. O Pregoeiro manifestará sobre os esclarecimentos e impugnações no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, quando se tratar de matérias relacionadas às especificações, a manifestação
será auxiliada por técnicos contratados ou do quadro do Conselho Regional de Educação Física

da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR.
22.4.3. Em caso de eventual atraso na manifestação do Pregoeiro, a licitante interessada será
devidamente oficiada, de forma justificada.
22.4.4. A resposta desta Comissão acerca dos pedidos de esclarecimentos e impugnações,
será encaminhada por e-mail.
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22.4.5. Em caso de eventual atraso na manifestação do Pregoeiro, a licitante interessada será
devidamente oficiada, de forma justificada.
22.5. As informações, quando pertinentes e não impliquem na necessidade de fazer por
escrito, poderão ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, no Conselho Regional de

Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR.
22.6. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Modelo do termo de credenciamento;
c) Anexo III – Modelo da declaração de cumprimento dos requisitos da proposta de preços e de
habilitação;
d) Anexo IV – Modelo da proposta de preços;
e) Anexo V – Modelo de declaração nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88;
f) Anexo VI – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação;
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
h) Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
i) Anexo IX – Minuta do Termo de Anuência ao Sistema de Registro de Preços;
j) Anexo X – Minuta de Contrato de Fornecimento.

23. DO FORO
23.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica
eleito o foro desta Cidade, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus, 23 de julho de 2018.
Jean Carlo Azevedo da Silva
Presidente do CREF8
CREF 000964-G/AM
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E
PERIFÉRICOS

JULHO/2018
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1.

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Órgão: Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR
CNPJ: 03.816.805/0001-04
Endereço: Rua Ferreira Pena, 1118, Sala 202 – Centro.
CEP: 69025-010
Cidade: Manaus – AM
Fone: (92) 3234-8234 / 3234-8324

2.

OBJETO

2.1 Eventual fornecimento de materiais de informática e periféricos, para atender as necessidades da
seccional de Porto Velho-Rondônia/RO – do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região –
CREF8/AM-AC-RO-RR.
3.

JUSTIFICATIVA
3.1 O presente fornecimento justifica-se pela necessidade em dotar o funcionamento da Seccional de

Porto Velho – Rondônia - RO, oferecendo condições adequadas de trabalho, de modo que suas atividades sejam
desempenhadas satisfatoriamente.
3.2 Ressalta-se que o quantitativo total estimado do objeto deste Termo de Referência decorre de
quantidade total de consumo geral estimado pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região –
CREF8/AM-AC-RO-RR.
3.3 O fornecimento do objeto será realizado através do Sistema de Registro de Preços ficando sob a
responsabilidade do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região – CREF8/AM-AC-RO-RR, o
gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.
3.4 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, representando as quantidades indicadas
neste Termo de Referência apenas uma estimativa.

4.

DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QUANT. TOTAL ESTIMADO

1

NOBREAK 1400 KVA BIVOLT Nobreak
interativo com regulação on-line. Forma de onda

UND

10
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senoidal por aproximação (retangular PWM).
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
Filtro de linha interno. · Saída para comunicação
inteligente opticamente isolada padrão USB
(acompanha cabo USB tipo A-B). · Software para
gerenciamento de energia compatível com os
sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS,
disponível para download Porta fusível externo
com unidade reserva. · Tomadas de saída NBR
14136: 5. · Extension Cord Grátis: extensão com
mais 4 tomadas. · Modelo bivolt automático:
entrada 115-127/220V~ com saída 115V~. ·
Conector de engate rápido: para expansão de
autonomia. · Autodiagnóstico de bateria: informa
o momento certo de trocar a bateria. · Battery
Saver: prolonga a vida útil da bateria. ·
Microprocessado: Microprocessador RISC de alta
velocidade com memória Flash, integrando
diversas funções
periféricas, aumentando a
confiabilidade e o desempenho do circuito
eletrônico. · Função TRUE RMS: analisa
corretamente os distúrbios da rede elétrica
permitindo a atuação precisa do equipamento.
Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os
circuitos internos e a presença de aterramento. ·
Recarregador Strong Charger: Permite a recarga
das baterias mesmo com níveis muito baixos de
carga, inclusive com o nobreak desligado. ·
Permite ser ligado na ausência de rede elétrica
(DC Start). · Circuito desmagnetizador: garante o
valor de tensão adequado na saída do nobreak
para equipamentos de informática e similares
(cargas não lineares). Alarme audiovisual para
queda de rede, subtensão, fim do tempo de
autonomia, final de vida útil da bateria,
sobretensão,
potência
excedida
e
sobretemperatura.
·
Botão
liga/desliga
temporizado com função Mute. · Inversor
sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).

2

NOBREAK 1200 KVA BIVOLT· Modelo
monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída
115V~. · Modelo monovolt 220V~: entrada
220V~ e saída 220V~. · Modelo bivolt
automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída
115V~. · Filtro de linha. · Estabilizador interno
com 4 estágios de regulação. 15 · Forma de onda
senoidal por aproximação (retangular PWM). ·
DC Start. · Battery Saver: evita o consumo
desnecessário da carga da bateria, preservando a
sua vida útil. · Autodiagnóstico de bateria:
informa quando a bateria precisa ser substituída. ·

UND

10
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Recarga automática das baterias em 4 estágios,
mesmo com o nobreak desligado. · Recarregador
Strong Charger: possibilita a recarga da bateria
mesmo com níveis muito baixos de carga. ·
Função True RMS: indicada para todos os tipos
de rede, principalmente redes instáveis. ·
Microprocessador
RISC/FLASH
de
alta
velocidade: aumenta a confiabilidade e o
desempenho do circuito eletrônico interno. ·
Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os
circuitos internos, garantindo assim o seu
funcionamento ideal. · Interativo - regulação online. · Inversor sincronizado com a rede (sistema
PLL). · Circuito desmagnetizador: garante o valor
de tensão adequado para equipamentos de
informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). ·
Led colorido no painel frontal: indica as
condições de funcionamento do nobreak - modo
rede, modo inversor/bateria, final de autonomia,
subtensão, sobretensão, entre outras informações.
· Alarme audiovisual: sinalização de eventos
como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim
do tempo de autonomia e final de vida útil da
bateria, entre outras informações. · Botão liga/
desliga temporizado com função Mute: evita o
acionamento ou desacionamento acidental, além
de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização
de algum evento. · Porta fusível externo com
unidade reserva.

3

Multifuncional Laser Preto e Branco Sem Fio
Funções Imprimir, Copiar e Digitalizar Sistema
Operacional Windows 8 / 7/ Vista / XP / 2000 /
2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10,5 - 10,8
Vários Sistemas Operativos Linux Processador
600 MHz memória 128 MB Ciclo Max de
Impressão Mensal Até 10.000 páginas Interface
USB 2.0 de alta velocidade Wifi 802.11a/b/g/n/ac
2 Impressão Resolução: Até 1 200 x 1 200 ppp de
resolução efectiva Velocidade Até 20 ppm em A4
(21 ppm em Carta) Impressão Duplex Manual
Cópia Cópias múltiplas: 1 - 99 páginas Taxa de
redução / ampliação 25 - 400% Digitalização
Resolução (Óptica): Até 1 200 x 1 200 ppp
Resolução Até 4 800 x 4 800 ppp
Compatibilidade Norma TWAIN / Norma WIA
Manuseamento de papel Capacidade de papel:
Tabuleiro padrão de 150 folhas Tipo de papel
Comum / Espesso / Fino / Algodão / Colorido /
Pré-impresso / Reciclado / Etiqueta / Cartão /
Impressão / Arquivo / Envelope Capacidade de
saída 100 folhas

UND
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4

Impressora
Multifuncional
Laser
Duplex
Monocromática Funções Impressão, Cópia,
Digitalização e Fax Impressão Velocidade de
impressão: Até 40 ppm em A4 Resolução: Saída
Efetiva acima de 1.200 x 1.200 dpi Emulação:
SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM, ProPrinter,
EPSON, PDF, TIFF Impressão Duplex: Embutido
Cópia Velocidade da cópia: Até 38 cpm em A4
Resolução: 600 x 600 dpi Redução/Ampliação:
25~400% (platen), 25~400% (ADF) Cópias
Multiplas: 1 - 99 páginas Funções de cópia: ID
Copy/ 2-up/ 4-up/ Collation Copy/ Auto
Digitalização Compatibilidade: TWAIN Standard
/ WIA Standard Metodo: Color CIS Resolução:
Acima de 1.200 x 1.200 dpi Destinos de
Digitalização: Cliente (PC), Email, FTP, SMB
Fax Compatibilidade: ITU-T G3, ECM
Velocidade do modem: 33,6 Kbps Resolução:
Standard: 203 x 98 dpi / Fine/Photo: 203 x 196
dpi / Super Fine : 300 x 300 dpi / Color: Up to
200 x 200 dpi Discagem automática: Discagem
rápida: 200 Locais Funções do fax: On hook Dial,
Auto Redial, Auto Reduction, Multi-send,
Delayed Send, Fax forwarding(Email/Fax) ,
Broadcasting acima de 209 locais Manuseio do
papel Capacidade da gaveta: 250 Folhas
Capacidade da bandeja multifuncional: 50 Folhas
2 Tipo de papel: Comum, Fino, Adesivo,
Perfurado, Pré- impresso, Reciclado, Envelope,
Transparência, Etiqueta, Cartão, Papel Timbrado,
Grosso, Algodão, Colorido, Archive, Thicker
Tamanho do papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5,
Statement, Carta, Ofício, Fólio, Legal, Envelope
(Nº10, Monarch, DL, C5, C6, Nº9), Cartão Postal,
Cartão de Índice Ciclo mensal: Até 100.000
páginas Conexões Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
10/100/1000 Base TX, Direct USB

UND

1

5

Multifuncional Color A3, 22 PPM. Painel
Android 10.1″ (polegadas) Plataforma de
desenvolvimento Android / XOA Velocidade
Mono/Color – 22 ppm em A4 / Carta Resolução
1200 x 1200 dpi Ciclo mensal máximo 100.000
Páginas Dimensão do palete (L x P x H) 566 x
640 x 879 mm (22,3″ x 25,2″ x 34,6″)
Processador 1 GHz (Dual Core) Memória 4GB
Disco Rígido HD 320GB Consumo de Energia
800 W (impressão), 800 W (cópia), 100 W
(prontidão), 1,5 W (hibernação), 1,438 kWh
(TEC) Peso 79 kg Tempo de saída da primeira
impressão Mono – 10 s (em Modo Prontidão) /
Color – 12 s (em Modo Prontidão) Impressão
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Duplex (Frente e verso) Embutido Interface
(Padrão) Equipamento USB, Host USB x 4,
Ethernet 10/100/1000 Base TX Suporte de
Sistema Operacional Windows: XP (32/64 bits),
2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008
Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008
Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits),
Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012
(64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits),
Windows 10 (32/64 bits) Linux: RedHat
Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1,
12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10,
12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux
Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13,
14, 15, 16 2 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86,
SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3
(PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.5 a 10.11

6

Multifuncional Laser Preto e Branco Sem Fio
Velocidade 28 ppm (A4) 29 ppm (carta)
Resolução Saída efetiva de até 4800 x 600 dpi
Emulação PCL5e / PCL6 / SPL Ciclo Mensal
Máximo 12.000 páginas Dimensão do Palete (L x
P x H) 401 mm (largura) / 362 mm (profundidade)
/ 367 mm (altura) Processador A1500 600 MHz
Memória/Armazenamento 128 MB Consumo de
Energia Menor que 400W (médio) / Menor que
250W (espera) / Menor que 1.6W (repouso) Peso
11,3 kg Tempo de saída da primeira impressão 8.5
segundos Impressão Duplex (Frente e verso)
Embutido Interface (Padrão) Hi-Speed USB 2.0 /
Wireless 802.11 b/g/n / Ethernet 10/100 Suporte
de Sistema Operacional Window8(32/64bit) /
Window8.1(32/64bit) Windows7(32/64bit) /
2000/XP(32/64bit)
/
2003(32/64bit)
/
Vista(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / 2008
Server R2(64bit) / 2012 Server(64bit) Various
Linux OS: Linux :Red Hat Enterprise Linux 5,
6Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18openSUSE
11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2,
12.3Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04,
12.10SUSE Linux Enterprise Desktop 10,
11Debian 5.0, 6.0 Mint 13, 14 Mac :10.5~10.9

UND

1

7

Computador All In One Quad Core 1.10 GHz até
2.20 GHz PROCESSADOR Intel® Celeron®
N3450 Quad Core 1.10 GHz até 2.20 GHz
MEMÓRIA 4 GB DDR4-1600 PLACA DE
REDE 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit
Ethernet 4 ARMAZENAMENTO HD com
capacidade de 500GB (5400 RPM)

UND
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TECLADO
Sim
MOUSE
Sim
AUTO
FALANTES Sim UNIDADE ÓPTICA Não
PORTAS 03 x Portas USB 3.0 01 x Porta USB
2.0 01 x RJ-45 (rede/internet) 01 x HDMI 01 x
Conector para fones de ouvido e microfone 01 x
DC-In 01 x Leitor de Cartão VÍDEO Integrada,
com tecnologia Intel® HD Graphics 500
MONITOR 21,5&quot; LED Full HD IPS (1920
x 1080) SLOTS DE EXPANSÃO Sim,
Expansível até 8GB ALIMENTAÇÃO Bivolt
110/220V
40W
CONTEÚDO
DA
EMBALAGEM - All in One 22V270 - Adaptador
de energia AC - Teclado com fio - Mouse com fio
Manual
do
usuário
DIMENSÕES
APROXIMADAS DO PRODUTO (LxAxP)
Largura: 506 mm Altura: 404 mm Profundidade:
185 PESO APROXIMADO DO PRODUTO 3,94
kg COR Branco GARANTIA 12 meses
MODELO 22V270-L.BJ31P1

8

NOTEBOOK, 4GB, HD 500GB, WIFI, BT, Tela
14&quot; Especificações: Processador: Intel Core
i3-6006U Velocidade do Processador 2.0 GHz
Tela: 14&quot; Lcd Led Hd Resolução 1366 x
768 2 Memória Ram: 4GB DDR4 Placa de Video
Integrada com tecnologia Inte Hd Graphics 520
Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Interfaces
porta Usb 3.0 1 portas Usb 2.0 1 saída Hdmi 1
leitor de cartão SdTecladoTamanho normalBateria
4 células 41 WhDimensões (A x L x P) 2,36 x
34,1
x
2
cmPeso1,85
kgConteúdoNotebookAdaptador Ac Cabo de
força Manuais

UND
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9

Notebook Intel Core i3-6006U 2.0GHz 4GB HD
500GB 14” LED HD Windows 10 Home Preto
SISTEMA OPERACIONAL Windows 10 Home
PROCESSADOR Intel® Core™ i3-6006U Dual
Core 2.0 GHz MEMÓRIA RAM 4 GB – Tipo
DDR4 2133 MHz Expansível até 12GB HD
500GB 5400 Rpm TAMANHO DA TELA Tela
de 14 polegadas LED HD – Antirreflexo
Resolução 1920x 1080 TECLADO NÚMERICO
Não VÍDEO Não WIRELESS Wireless 1x1 AC
SOM Integrada, com certificação Dolby Áudio
REDE SIM BLUETOOTH SIM 2 WEBCAM
SIM DRIVE ÓPTICO NÃO COR PRETO 1X
micro SD 2X USB 3.0 VOLTAGEM Bivolt
BATERIA 2 células Lithium Ion (30Wh)
CONTÉUDO DA EMBALAGEM – 01Notebook
- Cabo de Energia - Fonte Carregadora de bivolt
no padrão AC - Kit de Manuais e termo de
garantia. DIMENSÕES APROXIMADAS - 33,80

UND
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x 2,27 x 25 cm DO PRODUTO (LxAxp) PESO
APROXIMADO DO PRODUTO - 2,10 kg
GARANTIA DO FORNECEDOR - 12 MESES

5.

FUNDAMENTO LEGAL
5.1 Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, atualizada;
5.2 Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão,

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
5.3 Portaria CREF8 nº 061/2017, de 09/11/2017, que dispõe sobre a Constituição da Comissão Especial
de Licitação do CREF8/AM-AC-RO-RR;
5.4 Portaria CREF8 nº 065/2017, de 04/12/2017, nomeação dos membros da Comissão Permanente de
Licitação do CREF8/AM-AC-RO-RR;
5.5 Portaria CREF8 nº 069/2018, de 30/01/2018, que regulamenta a modalidade de licitação
denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
5.6 Portaria CREF8 nº 070/2018, de 30/01/2018, que regulamenta no âmbito do Conselho Regional de
Educação Física da 8ª Região – CREF8/AM-AC-RO-RR, o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e estabelece outras providências;
5.7 Portaria CREF8 nº 071/2018, de 30/01/2018, criação do Banco de Preços;
5.8 Portaria CREF8 nº 072/2018, de 30/01/2018, que designa servidor responsável pelo Banco de
Preços;
6.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da
Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial da União.
7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de

Referência;
7.2 Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos objetos deste Termo de Referência, nos termos da
legislação vigente;
7.3 A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou
indiretamente aplicável aos objetos deste Termo de Referência;
7.4 Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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7.5 Entregar os objetos de acordo com as especificações constantes no detalhamento do objeto, dentro
do prazo estabelecido no item 11.1 e local estabelecido pela CONTRATANTE;
7.6 A CONTRATADA deverá manter a integridade das embalagens e seguir as particularidades do
produto;
7.7 Entregar os produtos objeto deste Termo de Referência, em embalagem original de fábrica, lacrado,
mantendo-os próprios para o uso, sem qualquer violação e com informações claras e completas na embalagem;
7.8 A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas ao transporte do produto até os locais
designados para a entrega;
7.9 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
7.10 Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE;
7.11 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
7.12 Acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas;
7.13 Cumprir fielmente as cláusulas contratuais e, sempre que solicitado pela CONTRATANTE,
deverá dirimir qualquer dúvida que vier a acontecer atinente a execução do objeto deste Termo de Referência;
7.14 Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de
conservação, ou que apresentem defeitos, deterioração, furo, qualquer evidência de violação, alterações na cor e
aspectos diferentes das características naturais ou que não esteja em conformidade com as especificações contidas
neste Termo de Referência, no prazo máximo de 07 (sete) dias;
7.15 As despesas decorrentes da devolução, substituição e nova entrega de produtos ocorrerão à conta da
CONTRATADA;
7.16 O prazo de validade dos produtos informado pela CONTRATADA na embalagem, não poderá ser
inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento dos produtos pela CONTRATANTE;
7.17 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo mínimo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, sem prejuízo quanto
à aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais.

8.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;
8.2 Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, por

meio de representante especialmente designado (Fiscal do Contrato);
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8.3 Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos
locais onde será entregue os produtos objeto deste Termo de Referência;
8.4 Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e esclarecimentos de que disponha e
que eventualmente venham a ser solicitados;
8.5 Rejeitar, no todo ou em parte os produtos fornecidos em desacordo com as obrigações assumidas
pela CONTRATADA notificando por escrito quaisquer irregularidades encontradas nos produtos fornecidos.

9.

FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização e acompanhamento do fornecimento do objeto serão realizados por fiscal do contrato,
designado pela Administração, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e seus parágrafos, artigo 73 e
seus incisos e parágrafos, da Lei n Federal n. 8.666/93.
10. PAGAMENTO
10.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias úteis contados da data de apresentação do
Requerimento, Nota Fiscal, Recibos (02 vias), Certidões Negativas atualizadas (FGTS, INSS, SEFAZ, Prefeitura,
Receita Federal e Débitos Trabalhistas);
10.2 Os documentos deverão ser atestados por Comissão a ser constituída pelo órgão requisitante para o
recebimento do objeto;
10.3 A CONTRATANTE ficará responsável pelo pagamento da aquisição do objeto deste Termo de
Referência.

11. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
11.1 O prazo para início da entrega dos produtos será de imediato, a contar da data do recebimento do
pagamento;
11.2 A CONTRATANTE será responsável pela definição do local de entrega do objeto deste Termo de
Referência, conforme sua necessidade.
12. RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
12.2

Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
12.3

Mediante o fim do objeto contratado.
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13. PENALIDADES E MULTAS
13.1 Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução da entrega, erro na entrega,
execução imperfeita, mora de entrega, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas e
outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais;
13.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á a percentual de multa a ser estabelecida em edital e a demais
sanções de normas que regem a matéria.
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, não há previsão de dotação orçamentária. Cada órgão
ou entidade, quando vier aderir à futura Ata de Registro de Preços, informará a dotação orçamentária a ser
utilizada no momento da contratação.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo
de Referência qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.
15.2 Os casos omissos neste Termo de Referência serão resolvidos de acordo com o que dispõe o Edital de
Licitação e demais legislações complementares que versem sobre o assunto.
16. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

16.1 Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, Lei
Federal nº. 10.520/2002, Portarias CREF8 nº 061/2017, de 9º de novembro de 2017, CREF8 nº 065/2017, de 4º de
dezembro de 2017, CREF8 nº 069/2017, de 30 de janeiro de 2018, CREF8 nº 070/2017, de 30 de janeiro de
2018, CREF8 nº 071/2017, de 30 de janeiro de 2018 e CREF8 nº 072/2017, de 30 de janeiro de 2018 e
legislação em vigor.

17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

17.1 Elaboração/Supervisão
Nome: Ingra Graziela Guedes Mesquita
Cargo/Setor: Gestora Administrativa
Assinatura: ________________________________
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18. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO CREF8/AM-AC-RO-RR
Manaus, 21 de maio de 2018.

Jean Carlo Azevedo da Silva
Presidente do CREF8
CREF 000964-G/AM

RUA: FERREIRA PENA, Nº 1118, Sala 202 – Centro. CEP: 69025-010
Telefone: (92) 3234-8234/32348324
MANAUS-AM

Página 42

R E P Ú B L I C A F E D E R AT I V A D O B R AS I L
AU T AR Q U I A F E D E R AL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO
ESTADO DO AMAZONAS – CREF8/A M-AC-RO-RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ANEXO II

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ..., portador(a) do RG n. ... e do CPF n...., a
participar da licitação instaurada pelo Conselho Regional de Educação Física da 8º Região –
CREF/AM-AC-RO-RR, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na modalidade Pregão n.
.../2018, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa ..., bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos
e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

..., ... de ... de 2018.

.........................................................................
Sócio Administrador ou Diretor
Carimbo de Identificação

Observação:
1) Trazer este documento fora dos envelopes.
2) A firma deverá estar reconhecida em cartório competente.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS E DE
HABILITAÇÃO

A (razão social da empresa), CNPJ n...., localizada à..., DECLARA, em conformidade com a Lei
n. 10.520/02 , que cumpre todos os requisitos da proposta de preços e de habilitação para este certame
licitatório do Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR – Pregão
n. .../20..., sob pena, se comprovada má-fé, da aplicação das penalidades cabíveis.

..., ... de ... de 2018.

..............................................................................................
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação

Observação:
1) Esta declaração deverá ser apresentada junto ao
credenciamento.
2) Trazer este documento fora dos envelopes.
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ANEXO IV
PROPOSTA DE PREÇOS
Sessão Pública: ___/___/_____ às ___h___.
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/CREF8, localizada na Rua Ferreira Pena, nº.
1118, Sala 202 - Centro – CEP: 69.025-010 – Manaus – Amazonas.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

E-mail:

Telefone:

Fax:

Banco:

Conta Bancária:

Nome e n. da agência bancária:

ITE
M

Descrição

UND

Quantidade

Valor
Unitário
(R$)

Valo
r
Tota
l

Marca

(R$)
Item
...

...

...

...

...

...

...

Valor unitário por extenso do item xx: ...
Valor total por extenso do item xx: ...
Valor total da proposta em reais e por extenso:
A empresa (NOME DA EMPRESA) declara que:
a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de
certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e
outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens
adequadas, conforme caso;
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b) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de
execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na
minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
d) Validade mínima da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos envelopes de
proposta de preços e de documentos para habilitação à Comissão Permanente de Licitação.
e) Prazo de entrega / execução de acordo com as previsões do Anexo I.

..., ... de ... de 2018.

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

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação
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ANEXO V

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88

A (razão social da empresa), inscrita no CNPJ n. ..., por intermédio do seu representante legal
o(a) Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade de n. ... e do CPF/MF n. ..., DECLARA, para os fins do
disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, apenas na condição de aprendiz.

..., ... de ..... de 2018

________________________________________
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada dentro do
envelope dos documentos de habilitação.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

Referente ao Pregão: ____/_____

................................................................................................,(nome da empresa), CNPJ
n........................................., 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.

Manaus, ......./...../2018.

...........................................................
Sócio ou representante legal da empresa

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada dentro do
envelope dos documentos de habilitação.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

Eu, ..., RG ..., legalmente nomeado representante da empresa ..., CNPJ ..., e participante do
procedimento licitatório n. ..., na modalidade de ..., declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual
represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como microempresa
(ou empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se
enquadra em nenhuma das vedações previstas na Lei Complementar 147/2014.

Manaus, ___ de _______ de 2018.

..............................................................................................
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada fora dos
envelopes.
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ...

No dia ...... do mês de ............. de 2018, no Órgão Gerenciador, são registrados o(s) valor(es)
unitários(s) abaixo identificada(s), para o eventual fornecimento dos produtos/serviços, identificados no
Anexo I,....., resultante do Pregão n. ___/2018 para Sistema de Registro de Preços.
As especificações constantes no respectivo processo administrativo, edital e anexos, no termo de
referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a planilha demonstrativa de
lances verbais, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.
O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da data da comunicação ao
fornecedor. O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da
Lei n. 8.666/93, indicará o(s) local(is) de recebimento dos produtos e/ou de prestação do(s) serviço(s). O
prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei Federal n. 8.666, de 1993.
EMPRESA VENCEDORA:
ITEM

ESPECIFICAÇÂO

QUANTIDADE

PREÇO

ESTIMADA

REGISTRADO

________________________________________
Diretor, Sócio Administrador ou Representante Legal
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
Manaus, __ de _______ de 2018.
________________________________________
Presidente do CREF8/AM –AC-RO-RR

Observação:
A assinatura da Ata de Registro de Preços ocorrerá junto ao Órgão
Gerenciador, mediante convocação do(s) proponente(s) vencedor(es),
conforme item 10.1.1 do Edital.
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ANEXO IX

MINUTA DO TERMO DE ANUÊNCIA AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________(NOME
DO
ÓRGÃO/ENTIDADE),
solicita ao Conselho Regional de Educação Física da 8º Regiao – CREF8/AM – AC- RR-RO , Orgão
Gerenciador da Ata n. _____ (número da ATA), referente ao Pregão n. ____(número do Pregão), cujo
objeto é eventual aquisição de ____________(incluir nome do objeto) a anuência à Ata, requerendo a
possibilidade deste aderir como unidade não participante, no(s) Item(s), especificações e quantidades
abaixo:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

ESTIMADA

REGISTRADO

Local e data

______________________________________________________
Titular do órgão ou entidade
Nome e identificação do órgão/entidade solicitante
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ANEXO X
MINUTA N. 1 – MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

TERMO DE CONTRATO N____/2018, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8º
REGIÃO – CREF8/AM-AC-RO-RR POR
INTERMÉDIO
DO
PRESIDENTE
____________
E
A
EMPRESA
__________________,
PARA
O
FORNECIMENTO
DE______________________/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO(S) __________________, NA FORMA
ABAIXO:
I – PREÂMBULO
1 – CONTRATANTES: O Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-ACRO-RR________________, adiante denominado CONTRATANTE e a empresa _______________, a
seguir denominada CONTRATADA.
2 – LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas,
na sede da CREF8/AM, sediada na ..............................................................................................,
aos............................ dias do mês de ..................... do ano de dois mil e dezoito (2018).
3 – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE, o Senhor Presidente do Conselho
Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR de ____________________, e a
empresa ___________________, representada neste ato pelo Sr.____________________, portador da
Carteira de Identidade n. ______________ e CPF n. ______________________, residente e
domiciliado nesta cidade à Rua __________________, os quais assinam o presente instrumento que se
regerá pela Lei n. 10.520/02, pelo Decreto n. 7.769/05, pelo Decreto n. 8.270/06 e, subsidiariamente,
pela Lei n. 8.666/93, suas alterações e demais legislações complementares, bem como, pelo Provimento
n. 01/07, nos termos da Minuta n. 02 constante de seu Anexo único, mediante as cláusulas e condições a
seguir dispostas.
4 – SEDE DA CONTRATADA: A CONTRATADA é estabelecida na cidade
__________________, à ______________, inscrito no CGC/MF sob o n.__________________.

de

5 – FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. Secretário
Municipal de _______________, às fls. _____, datado de ___/___/___, do Processo n.
_________________ que homologou o ______________/2018 – CREF8/AM-AC-RO-RR, publicado
no Diário Oficial Da União em __/__/__.
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6 – DOCUMENTAÇÃO: A CONTRATADA apresenta neste ato os documentos legais
comprobatórios ao atendimento das condições indispensáveis à assinatura do presente contrato,
inclusive quitação exigíveis de tributos federais, estaduais e municipais, declarando inclusive, estar
plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante
a execução do contrato, inclusive para pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e
regularidade exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.
7 – GARANTIA: Facultado a CONTRATADA prestar garantia de até 5% (cinco por cento), do valor
do Contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei
n. 8.666/93.
II – DO OBJETO DO CONTRATO
Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE, o(s)
produto(s)/prestar o(s) serviço(s), conforme identificados no ANEXO ____, _____, item(ns)/lote(s)
________ do Edital de ______n. _____/2018 – CREF8/AM-AC-RO-RR, e conforme quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preço n.______________.

III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se compromete e se obriga junto à
CONTRATANTE, dentre outros, a cumprir o estabelecido a seguir:
I – na entrega ou na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a envidar todo o empenho
e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;
II – entregar o(s) produto(s)/prestar o(s) serviço(s) no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no
contrato, mediante solicitação da CONTRATANTE;
III – responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados
por seus empregados;
IV – responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros,
em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
V – declarar no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos
encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive para
pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidades exigidas na licitação;
VI – garantir os produtos contra defeitos de fabricação;
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA não será responsável:
I – por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
II – por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros.
IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato, comprometese a:
I – proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais,
inclusive permitir o livre acesso de representantes da CONTRATADA às dependências da
CONTRATANTE relacionadas à execução do contrato;
II – promover os pagamentos dentro do(s) prazo(s) estipulado(s) neste contrato, salvo motivo de força
maior ou fato superveniente;
III – fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;
IV – designar formalmente, após a assinatura do contrato, a comissão de servidores para exercerem
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos do art. 73, inciso I ou II, da Lei n.
8.666/93.
V – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações
sejam resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou
ajustadas na execução deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou
obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhista, fiscal provenientes da execução dos serviços
objeto deste contrato.

VI – DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato será de ________ (_____) dias/meses, a contar da data da
publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial da União e poderá chegar ao seu termo final com a
entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa.
PARÁGRAFO ÚNICO: A entrega do objeto ou a prestação do(s) serviço(s) terá início imediato
(decorridos ______ dias úteis ou consecutivos) após a publicação do Extrato do Contrato no Diário
Oficial da União, e, quando em parcelas, ocorrerá mediante requisições da CONTRATANTE.
VII – PREÇO, PAGAMENTO
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1 – PREÇO: O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ _______ (______), de
acordo com a(s) proposta(s) vencedora(s), ata(s) circunstanciada(s), planilha demonstrativa de lances
verbais e outros documentos que integram este Contrato.
2 – PAGAMENTO: O pagamento devido pela execução deste Contrato será feito contra a emissão de
Nota Fiscal e Fatura, mediante Atestado de Recebimento, no prazo fixado, após a apresentação dos
citados documentos na Secretaria Municipal de ____________________.
3 - DOTAÇÃO FINANCEIRA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob
o n. _________ datado de ___/___/___, à conta da seguinte rubrica orçamentária: ___________.
VIII – DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e art. 12 do Decreto
Municipal n. 7.769/05, no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso
assumido com a CONTRATANTE, as sanções administrativas em relação à CONTRATADA serão:
a) advertência por escrito;
b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez
comunicada oficialmente;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do objeto
contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial;
d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 5 (cinco) anos, conforme PARÁGRAFO SEGUNDO;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.
I – A aplicação da multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as demais cominações editalícias legais; dando causa à rescisão, a empresa contratada, pagará ao
Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR além da multa, a
apuração das perdas e danos;
II – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido exigida), além da perda desta,
a empresa penalizada responderá pela sua diferença;
III – as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas juntamente com as das alíneas
“b” e “c”, garantida a prévia defesa;
IV – no caso das alíneas “a” e “d”, ficará garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da ciência da intimação; e no caso da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da
ciência da intimação;
V – a declaração da inidoneidade será de competência exclusiva do Secretário Municipal, nos termos do
art. 87, § 3º, da Lei n. 8.666/93;
VI – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas à CONTRATADA que, em razão
do Contrato:
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a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará impedido de contratar com o Conselho Regional de Educação
Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR pelo prazo de 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais comunicações contratuais
e legais, a CONTRATANTE que:
a) deixar de entregar a documentação exigida;
b) apresentar documentação falsa;
c) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetos da contratação;
d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar ou não celebrar o Contrato, de forma
injustificada, ou ainda, não apresentar a situação regular no ato da assinatura do contrato;
e) ensejar retardamento na execução do Contrato;
f) não mantiver a proposta injustificadamente;
g) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal;
I – As penalidades supramencionadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
no SICAF, juntamente com o descredenciamento da licitante por igual período.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A desistência por parte da CONTRATADA sujeitar-lhe-á ao
pagamento de multa equivalente a 10% do valor estipulado (calculado a partir da multiplicação da
quantidade estimada para o (s) item(ns)/lote(s) pelo(s) seu(s) valor(es) unitário(s) ofertado(s) na sua
proposta de preços ou lançado(s), salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais.
I – na mesma pena incorre a CONTRATADA, que se recusar a assinar o Contrato ou não firmá-lo
mesmo devidamente convocada, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Secretaria Requisitante, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais, sendo facultada a
abertura do prazo para que a licitante regularize e cumpra as pendências, não prejudicando, assim, o
objeto do certame e o interesse da Administração.
II – Na mesma pena incorre a CONTRATADA, que não apresentar situação regular no ato da
assinatura do Contrato, conforme art. 9º, inciso XXV, do Decreto n. 7.769/05, sem prejuízo das demais
cominações contratuais e legais;
III – O valor mínimo da multa por desistência será de R$ 1.000,00 (um mil reais), independente da fase
em que se encontre.
PARÁGRAFO QUARTO – A multa prevista no item VIII (DAS PENALIDADES) deverá ser
recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial.
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PARÁGRAFO QUINTO – Se a CONTRATADA não recolher ao Conselho Regional de Educação
Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR o valor da multa que porventura lhe for aplicado, dentro
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será tomadas as providencias judiciais.
PARÁGRAFO SEXTO – As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos
pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Do ato de aplicar a sanção administrativa, caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, exceto em caso da alínea “e” do PARÁGRAFO
PRIMEIRO, quando o prazo será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da intimação, podendo a
Administração reconsiderar sua decisão.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso algum ato praticado pela CONTRATADA seja enquadrado numa
das previsões do art. 89 ao art. 99 da Lei n. 8.666/93, os autos processuais serão encaminhados ao
Ministério Público, nos termos do art. 100 e seguintes do referido disposto legal, para a tomada de
medidas cabíveis.
IX – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Compete às partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei n. 8.666/93,
no Decreto Municipal n. 7.769/05, no Decreto Municipal n. 8.270/06 e em outras disposições legais
pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.
X – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial do Contrato poderá
ser aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da
Lei n. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhum acréscimo poderá exceder o limite aqui estabelecido, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
XI – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
O CONTRATANTE e a CONTRATADA manterão os entendimentos necessários para a execução
deste Contrato, sempre por intermédio da Secretaria Municipal de ___________, nos termos do art. 73,
a 76, da Lei n. 8.666/93, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos através do órgão, comissão ou
funcionário designado, que terão autoridade para exercer, em seu nome toda e qualquer ação de
orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I – solicitar à CONTRATADA e a seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas
as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo
correspondente a cópia dos documentos escritos, que comprovem estas solicitações e providências;
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II – acompanhar os fornecimentos ou a prestação do(s) serviço(s), atestar seu recebimento definitivo e
indicar as ocorrências de indisponibilidade do(s) produto(s) ou serviço(s);
III – encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à
CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O objeto desta licitação será recebido por Servidor da Administração ou
Comissão designada pela CONTRATANTE composta de, no mínimo 3 (três) servidores municipais,
que procederá na forma do art. 73, incisos I ou II, da Lei n. 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO: Caso as especificações dos serviços prestados ou dos produtos entregues
não sejam compatíveis, a critério da CONTRATANTE o(s) mesmo(s) deverão ser trocado(s) ou
reparado(s) das inconformidades dentro do prazo de .... dias. No caso de a CONTRATADA continuar a
apresentar produtos ou prestar serviço(s) que não estejam em conformidade com as especificações, o
fato será considerado como inexecução total, gerando rescisão da contratação com a conseqüente
aplicação das penalidades cabíveis ao caso.
PARÁGRAFO QUINTO – Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem
prorrogação nos casos e condições especificados na legislação pertinente, e a solicitação dilatória,
sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das
alegações deverão ser recebidas contemporaneamente ao fato que a ensejar.
XII – DA RESCISÃO CONTRATUAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contrato poderá ser rescindido por infringência a qualquer das
cláusulas ou condições, por mútuo acordo entre as partes ou, ainda, se o interesse público assim
recomendar, sem a exclusão das previsões elencadas no art. 77 a 80, da Lei n. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Exceto em caso de rescisão por mútuo consentimento, não caberá à
fornecedora ou a prestadora do(s) serviço(s) nenhuma indenização, ficando estabelecido que, mesmo
naquela hipótese, o Conselho Regional de Educação Física da 8º Região – CREF8/AM-AC-RO-RR
apenas indenizará entrega(s) já efetuada(s) ou serviços já prestados.
XIII – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRADA
Este contrato fica vinculado aos termos do Edital ________ n. ________/2018 – CREF8/AM-AC-RORR e da proposta da CONTRATADA.
XVI – DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE obriga-se a promover, às suas expensas, a publicação, em Extrato, do presente
contrato, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, no Diário Oficial da União.
XV – FORO
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E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em ________(________)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Manaus, _____________ de 2018.
__________________
CONTRATANTE

__________________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
1 - _______________________
2 - _______________________
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