Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro e Espírito Santo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2022
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de
Educação Física da 1ª Região, por meio do Departamento de Compras e Licitações,
sediado à Rua Adolfo Mota nº 104, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor
preço do grupo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538 de 06 de outubro de 2015, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.
Data da sessão: 10/08/2022
Horário: 10:00 h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br
1-

DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação para serviços de Atendimento de 1°, 2° e 3° nível, incluindo Monitoramento e Suporte
Especializado à Infraestrutura de TI e Gerenciamento de Projetos, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no ANEXO II e ANEXO I
deste Edital.
1.2- O objeto desta licitação tem a natureza de serviço comum, nos termos do
art. 1, da Lei nº. 10.520/2002.
1.3- A licitação será realizada em grupo único, formado por 4 (quatro) itens no
total, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens.
1.4- O critério de julgamento adotado será o menor preço global do grupo,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.5- Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas.

2-

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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2.1- As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária específica para o exercício de 2022, conforme anexo I.
3-

DO CREDENCIAMENTO
3.1O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.
3.2O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.4É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.2tema.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sis-

4.3Os representantes de Microempresa e Empresa de Pequeno porte deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta
inicial, que se enquadram nessas respectivas categorias. A declaração falsa
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quanto ao enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
sujeitará a licitante às sanções previstas em lei e neste edital.
4.4-

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.4.1Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.4.2-

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

4.4.3Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa
ou judicialmente;
4.4.4Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº 8.666, de 1993;
4.4.5Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou
em processo de dissolução ou liquidação;
4.4.6-

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.7Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,
atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.5Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
4.5.1Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.5.2Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.5.3Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital
e seus anexos;
4.5.4Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital
e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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4.5.5Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.6Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
4.5.7Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.5.8Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.5.9Que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5.10- A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
5.
ÇÃO

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA5.1Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço unitário, o preço total e o
valor global do grupo de forma expressa, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
5.4As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar
a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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5.5Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
5.7Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1A licitante deverá obrigatoriamente consignar, em campo adequado
do sistema eletrônico, o valor unitário, o valor total e o valor global do grupo.
6.2A licitante deverá preencher o campo com a descrição detalhada do
objeto ofertado e todas as informações necessárias para aferir que o item ofertado atende às exigências do edital, conforme Modelo de Proposta anexo III.
6.3Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
6.4Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.5Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
6.6O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.
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6.7Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas;
6.7.1- O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do
Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1tante.

Também será desclassificada a proposta que identifique o lici-

7.2.2A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.4O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro e Espírito Santo

7.5Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1-

O lance deverá ser ofertado pelo valor global do grupo.

7.6Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,1% (um décimo por cento).
7.9Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo
de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.
7.10- A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.11- A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.12- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
7.13- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática
pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução
do melhor preço.
7.14- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
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7.15- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do licitante.
7.16- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.18- O Critério de julgamento adotado será o menor preço global do
grupo, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.19- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
7.20- Em relação aos itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.21- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.23- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.24- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.25- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.
7.26- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.26.1-

No país;

7.26.2-

Por empresas brasileiras;

7.26.3- Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;
7.26.4- Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
7.27- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
7.28- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.28.1- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.28.2- O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
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7.29- Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.2.1Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.2.2Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.3Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
8.4O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
2h (duas horas), sob pena de não aceitação da proposta.
8.4.1É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
o prazo.
8.4.2Se a proposta não for aceitável ou a licitante vencedora deixar
de encaminhar, através de mensagem eletrônica, as especificações
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detalhadas do objeto, conforme solicitação constante do item 8.4, a proposta será desclassificada.
8.5Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
8.6Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.7O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.7.1Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá negociar com o licitante para que
seja obtido preço melhor.
8.7.2A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.8Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO
9.1Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1- SICAF;
9.1.2- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.1.3- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
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9.1.4- Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da
União - TCU;
9.2Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 acima pela Consulta Consolidada
de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.3A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.3.1Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.3.2A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.3.3O licitante será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação.
9.4Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
9.5No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.6Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.6.1O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
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9.6.2É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.6.3O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação
do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores
de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.7Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,
via sistema, no prazo de 2 (duas)horas, sob pena de inabilitação.
9.8Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.9Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.10- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.10.1- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.11- Ressalvado o disposto no item 9.1.1, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
9.12-

Habilitação jurídica:
9.12.1- No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;
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9.12.2- Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.12.3- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.12.4- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser
o participante sucursal, filial ou agência;
9.12.5- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicação dos seus administradores;
9.12.6- No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte;
9.12.7- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.12.8- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;
9.13-

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.13.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.13.2- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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9.13.3- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
9.13.4- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.13.5- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.13.6- Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.13.7- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.13.8- Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.13.8.1- Neste caso, uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.13.8.2- A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
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9.13.9- Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
9.14-

Qualificação Econômico-Financeira:
9.14.1- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
9.14.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.14.2.1- No caso de fornecimento de bens para pronta entrega,
não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de
2015);
9.14.2.2- No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.14.2.3- Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador;
9.14.3- A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =

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

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
9.14.3.1- As empresas que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de (10%) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.15-

Qualificação Técnica:
9.15.1- Um ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da
empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na forma do ANEXO II.
9.15.2- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.15.3- Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no ANEXO II deste Edital.
9.15.4- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no ANEXO II do Edital, o licitante será declarado vencedor.

10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1- A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico ou por e-mail e deverá:
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10.1.1- Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada,
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2- Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.1.3- A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.2.1- Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.3- A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.4- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.5- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11.

DOS RECURSOS
11.1- Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões.
11.1.1- Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.1.2- A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
11.1.3- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
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eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.1.4- O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.1.5- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12-

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1-

A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1- Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.2- Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado
ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1- A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2- A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1- O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2- Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1tação.

15-

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contra-

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1- Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação,
será firmado Termo de Contrato.
15.1.2- O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
15.1.3- Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da data de seu recebimento.
15.2- O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.2-1. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.3- Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do
art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.4- Nos casos em que o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
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15.5- Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.6- Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços.
16-

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1- Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17-

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1- As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência e ANEXO II deste Edital.

18-

DO PAGAMENTO
18.1- As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19-

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002,
o licitante/adjudicatário que:
19.1.1- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2- Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
19.1.3- Apresentar documentação falsa;
19.1.4- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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19.1.5- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.6-

Não mantiver a proposta;

19.1.7- cometer fraude fiscal;
19.1.8- comportar-se de modo inidôneo;
19.2- As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
19.3- Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.4- O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.4.1- Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais
severas;
19.4.2- Multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o
valor do contrato, limitada a incidência a 5 dias de atraso.
19.4.2.1- Após o 5º dia de atraso e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa
constante no item 19.4.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
19.4.3- Multa de 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto no item 19.4.2 e inferior a 10 dias
de atraso injustificado;
19.4.4- Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de inexecução total.
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19.4.5- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.4.6- Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
19.4.7- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
19.5- As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total da contratação.
19.6- As multas previstas neste item serão calculadas considerando-se os
dias consecutivos a partir do dia útil imediatamente subsequente ao do vencimento.
19.7- No caso de aplicação de multa, será observado o limite de R$ 100,00
(cem reais) para sua cobrança, exceto quando for necessária, além da referida
multa, a aplicação de umas das penalidades previstas neste tópico.
19.8- As multas tratadas neste tópico serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou na impossibilidade de ser feito o
desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente
do CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
19.9- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.10- Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios
de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
19.11- A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
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nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.
19.12- O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.13- Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.14- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.15- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.16- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.17- A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Conselho
Regional de Educação Física da 1ª Região.
20-

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1- Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo email: contratos@cref1.org.br.
20.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois
dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
20.4- Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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20.5- Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no item 20.2.
20.6- O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
20.7- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
20.8- A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.9- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
21-

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1-

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

21.2- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário,
pelo Pregoeiro.
21.3- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
21.4- No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.5- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.6- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
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comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.7- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.8- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração.
21.9- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
21.10- Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11- O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.compras.gov.br, no sítio www.cref1.org.br, também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Adolfo Mota 104, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 16:00 horas, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
21.12- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1- ANEXO I - Termo de Referência
22.12.2- ANEXO II – Especificações Técnicas dos Serviços
22.12.3- ANEXO III- Modelo de Proposta
22.12.4- ANEXO IV – Minuta do Termo de Contrato
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2022.
_________________________________________
Presidente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1- DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação para serviços de Atendimento de 1°, 2° e 3° nível, incluindo Monitoramento e Suporte
Especializado à Infraestrutura de TI e Gerenciamento de Projetos, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no ANEXO II e ANEXO I
deste Edital.
2- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
2.1- O Departamento de Tecnologia da Informação — é área técnica dentro do
Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região — CREFI — responsável pela gestão, controle e manutenção de todos os processos de trabalho
relacionados a Tecnologia da Informação, que apoia a instituição na resolução
de problemas e necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados
pelo CREFI.
Por decorrência de suas atribuições institucionais, a TI busca sempre alinhar
sua estrutura, processos e atividades nas melhores práticas, frameworks e modelos adotados pelo mercado e que melhor se aderem as necessidades da instituição, além das orientações dos órgãos de controle. Por isso, vem estruturando vários de seus processos de acordo com os processos do ITIL.
Nesse contexto, verifica-se que as atividades exercidas podem ser divididas em
operacionais, de planejamento, de gestão, de coordenação e de controle. Seguindo essa divisão de atividades, verifica-se que hoje os recursos dos setores
da TI estão sendo utilizados, em sua grande maioria, em atividades operacionais de manutenção e suporte, de aplicações e de infraestrutura do Conselho
em detrimento das atividades de gestão e governança, estando, portanto,
pouco aderente ao direcionamento estratégico adotado pelo órgão em seu Planejamento Estratégico para o ciclo.
A respeito desse tipo de contratação, Guia de Boas Práticas em Contratação de
Soluções de Tecnologia da Informação" do Tribunal de Contas da União — TCU
— a classifica como uma forma de "impedir o crescimento desmesurado da
máquina administrativa, para que o Estado não alcance dimensão indevida em
função da incorporação de tarefas de caráter operacional". A referida contratação também está em harmonia com o Decreto-lei 200/1967 que em seu art.
102 S 72, apresenta diretriz para toda a Administração Pública Federal que a
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desobriga de realizar tarefas executivas que não envolvem o planejamento, a
coordenação, a supervisão e o controle. Tarefas estas que hoje podem ser chamadas de gestão e governança.
Cita-se também, para embasar esse tipo de contratação, o Decreto-lei
2.271/1997, normativo que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Este dispositivo determina em seu art. 12 que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem a área de competência legal do órgão ou entidade". O S 12 do
mesmo artigo deixa mais cristalina a hipótese da contratação pretendida ao
definir que "As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância,
transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta".
Por isso, a TI em seu Planejamento Orçamentário solicitou e teve aprovados
recursos financeiros e iniciativa específica para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de suporte com vistas a tornar executadas
indiretamente as atividades operacionais de suporte tecnológico em atividades operacionais. A medição e faturamento desse contrato será realizada por
profissional competente, conferindo e autorizando por horas trabalhadas cada
demanda em formato de relatório. A adoção dessa métrica também tem como
objetivo, em termos práticos, a contratação de prestação de serviços que serão
pagos de acordo com as necessidades do Conselho em vez da tradicional contratação por postos de trabalhos, forma não mais recomendada e em desuso
na Administração Pública Federal.
O Acórdão 2.471/2008 — Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de
Tecnologia da Informação na Administração Pública Federal, inclusive reforça
a escolha supracitada ao ressaltar que a contratação do tipo de objeto pretendido neste Termo de Referência não pode ser caracterizada exclusivamente
como fornecimento de mão de obra e que deve ser considerada unicamente a
prestação de serviços. Diante de todo o exposto, como forma de quantificar o
número de Hrs que se pretende contratar, a TI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido pelo órgão e boas práticas adotadas em outros órgãos da Administração Pública Federal, estabeleceu lista de serviços,
cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado de unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação.
3- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
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3.1- A descrição da solução, dos serviços e os objetivos almejados encontramse pormenorizados no ANEXO II (Especificações Técnicas dos Serviços)
deste Edital.
4- DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS
4.1- Nos termos do art. 1º, parágrafo único, da lei nº 10.520/2002, a natureza
dos serviços a serem adquiridos é considerada comum.
5- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa que tiver de realizar para
o fiel cumprimento do contrato, sem qualquer custo para o CREF1.
5.2 - Manter e preservar o CREF1 a salvo de quaisquer demandas, queixas, reivindicações ou reclamações de qualquer natureza, em decorrência da execução dos serviços objeto do contrato.
5.3 - Proceder à obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à prestação do serviço;
5.4 - Não transferir, no todo ou em parte, as tarefas relativas à prestação do
serviço, objeto deste instrumento;
5.5 - Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições de trabalho e de fatores que possam afetá-lo, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior, de desconhecimento dessas condições.
5.6 - Indicar formalmente, quando da assinatura do Contrato, preposto que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos previstos neste Edital, incluindo, mas não se limitando o Termo de Referência bem como o instrumento contratual correspondente, sem implicar em ônus para a Contratante,
constando o nome completo do preposto, número de CPF, número do documento de identidade, números dos telefones e e-mails para contatos;
5.7 - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades, especificações e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos
causados diretamente ao CREF1 ou à terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro e Espírito Santo

5.8 - Atender prontamente todas as solicitações do CREF1 previstas no Edital,
seus anexos e outras, estabelecidas no Contrato.
5.9 - Comunicar ao CREF1, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.
5.10 - A licitante vencedora obriga-se a não empregar menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores
de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos.
5.11 - A licitante vencedora deverá observar o inserto no art. 3º da Resolução
nº 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº 09
(06/12/2005), ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação
de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por
escrito, ao CREF1, respondendo, na forma da lei, pela omissão.
5.12 - A licitante vencedora fica obrigada a manter durante toda a execução
contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação,
conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.
5.13 - Na hipótese do inadimplemento do item anterior, a Contratada será notificada, no prazo definido pelo CREF1, para regularizar a situação, sob pena
de rescisão do Contrato (Arts. 78, inciso I e 87, da Lei nº 8.666/1993), além das
penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento do
Contrato e na Legislação vigente.
5.14 - A licitante vencedora se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o
caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de infração contratual.
5.15- A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente contrato, até
25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado
5.16 - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo
de Referência e outras previstas no Contrato.
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6- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.2- Nomear o fiscal para executar o acompanhamento e a fiscalização do Contrato a ser firmado, em conformidade com suas competências e demais disposições legais;
6.3- Verificar a correta execução contratual, informando as irregularidades
ocorridas aos setores competentes;
6.4- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações assumidas, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou
empregados da Contratada nas dependências do Contratante, quando for o
caso, observadas as normas de segurança institucional;
6.5– Acompanhar, fiscalizar e avaliar o recebimento do objeto;
6.6- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada.
6.7– Efetuar a análise da nota fiscal, atestar em tempo hábil, e encaminhar ao
setor competente para a realização do pagamento.
6.8- Efetuar o pagamento na forma ajustada no Instrumento de Contrato ou
equivalente.
6.9- Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de
Referência e outras previstas no Contrato.
7- SUBCONTRATAÇÃO
7.1- Não será admitida a subcontratação do presente objeto.
8- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO
8.1- Será designado representante do CREF1 para acompanhar e fiscalizar a
execução contratual, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
8.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CREF1 ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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8.3- Durante a vigência do contrato, o CONTRATADO deve manter preposto,
aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que
for necessário.
8.4- O representante do CREF1 anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8.5- As faturas serão atestadas pela Fiscalização do contratante, após o recebimento definitivo das licenças, que se entende pela liberação plena de uso da
respectiva licença.
9- DO PAGAMENTO

9.1- O pagamento será efetuado pelo CREF1 até o 10º (décimo) dia útil, prazo
esse que será contado a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor responsável pelo recebimento definitivo.
9.1.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
9.2- Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento SIMPLES, a mesma deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
9.3- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará
pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para
o CREF1.
9.4- A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte
da Contratada, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no
presente Edital.

Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro e Espírito Santo

9.5- O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de
ordem bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado: o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
9.6- O CREF1 reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações constantes deste Termo de
Referência, Edital e seus Anexos.
9.7- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do CREF1, o valor
devido será atualizado financeiramente desde a data referida no item 10.1 até
a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação da seguinte fórmula: I=(TX/100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

10- DA VIGÊNCIA
10.1- O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado mediante acordo das Partes, respeitando o limite de 60 (sessenta e oito) meses, conforme previsto inciso IV do
art. 57 da Lei nº. 8.666/1993.
11- DAS SANÇÕES
11.1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
11.1.1- Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
11.1.2- Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
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11.1.3- Apresentar documentação falsa;
11.1.4- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
11.1.5- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.6- Não mantiver a proposta;
11.1.7- Cometer fraude fiscal;
11.1.8- Comportar-se de modo inidôneo;
11.2- As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
11.3- Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo
após o encerramento da fase de lances.
11.4- O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:
11.4.1- Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais
severas;
11.4.2- Multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o
valor do contrato, limitada a incidência a 5 dias de atraso.
11.4.2.1- Após o 5º dia de atraso e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa
constante no item 11.4.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
11.4.3- Multa de 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto no item 11.4.2 e inferior a 10 dias
de atraso injustificado;
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11.4.4- Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em
caso de inexecução total.
11.4.5- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
11.4.6- Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
11.4.7- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
11.5- As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total da contratação.
11.6- As multas previstas neste item serão calculadas considerando-se os dias
consecutivos a partir do dia útil imediatamente subsequente ao do vencimento.
11.7- No caso de aplicação de multa, será observado o limite de R$ 100,00
(cem reais) para sua cobrança, exceto quando for necessária, além da referida
multa, a aplicação de umas das penalidades previstas neste tópico.
11.8- As multas tratadas neste tópico serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou na impossibilidade de ser feito o
desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente
do CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
11.9- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
11.10- Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios
de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
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investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
11.11- A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.
11.12- O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
11.13- Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
11.14- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
11.15- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.16- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11.17- A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Conselho
Regional de Educação Física da 1ª Região.
12- DO PREÇO ESTIMADO
12.1- O valor global estimado para essa contratação é de R$ 685.833,60.
GRUPO 1
Objeto

Unid.

Qtd.

Preço Unit.
(Mensal)

Preço Total
(Anual)
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1- Atendimento de
Mês
12
R$ 12.732,48
1º e 2º nível.
2- Atendimento de
Mês
12
R$ 22.100,33
3º nível.
3- Administrador de
Hora 32hx12=384
R$ 8.853,33
banco de dados.
4- Gerenciamento
Hora 40hx12=480 R$ 13.466,66
de projetos.
VALOR GLOBAL DO GRUPO R$

R$ 152.789,76
R$ 265.203,96
R$ 106.239,96
R$ 161.599,92
685.833,60

12.2 – Para os itens 3 e 4 da tabela acima, cabe ressaltar que a quantidade
de serviços aqui indicada é estimativa e pode, a critério exclusivo do
CREF1, ser alterada para mais ou para menos, sendo faturada de acordo
com a utilização das horas multiplicadas pelo seu valor unitário.
13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1- As despesas para atender esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CREF1 para o exercício
de 2022, na conta: 6.2.2.1.01.01.050.
14 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1 – Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos
a seguir estabelecidos:
14.1.1 – Os níveis de serviços são critérios objetivos definidos pelo Contratante e aceitos pela Contratada, compostos por indicadores e metas
para avaliação de serviços críticos relativos aos ambientes tecnológicos,
mantendo os níveis de disponibilidade e qualidade de serviços necessários às atividades do CREF1.
14.2 – As reduções oriundas do descumprimento de níveis de serviço serão
aplicadas a partir do terceiro mês de efetiva prestação de serviços pela contratada. No primeiro e segundo mês, considerando-se a necessidade de adaptação
da contratada, a glosa será convertida em advertência.
14.2.1 – Os níveis de serviço serão medidos para cada OS – Ordem de
Serviço. As reduções serão imputadas sobre o valor da respectiva OS.
14.2.2 – Cada OS conterá indicação dos níveis de serviços aplicáveis ao
serviço executado.
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14.3 – Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados
com a natureza e característica dos serviços ou grupos de serviços. Cada indicador será quantificado com valores expressos numa determinada unidade de
medida, como por exemplo: percentuais, tempo medido em horas, minutos ou
segundos, números que expressam quantidades físicas, dias úteis e dias corridos.
14.4 – A qualquer tempo, no decorrer da vigência do contrato, os indicadores
e respectivos quantitativos de níveis de serviços poderão ser revistos, acrescidos e/ou eliminados mediante acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.
14.5 – Ficam estabelecidos os seguintes itens como Instrumento de Medição
de Resultado (IMR) a serem cumpridos pela CONTRATADA, com mensuração
consolidada mensal e emissão de relatórios para sua aferição:
14.6 – INDICADOR 1: DISPONIBILIDADE
Indicador

Disponibilidade dos Serviços Críticos (Mensal)

Descrição

Os serviços considerados críticos e quaisquer outros que deem suporte a eles
deverão permanecer disponíveis para uso, em regime 24x7, desconsiderando
as manutenções programadas.

Acesso à internet, sites de internet do CREF1, servidores de arquivos corporaServiços Crítivos, servidores de banco de dados, armazenagem corporativa (storages),
ticos
servidores de aplicação e ambiente de virtualização.

Medição

O acompanhamento será feito através das ferramentas disponíveis, utilizadas
pelo CONTRATANTE ou por outras ferramentas que venham a ser implementadas em comum acordo com a CONTRATADA.
Cálculo: 100 x [(HTP – HMP – HIT – HIP) ÷ (HTP – HMP – HIT)].

Meta

95% de disponibilidade.

Ocorrência

Não cumprimento da disponibilidade estabelecida.
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0,5% (meio por cento) para cada percentual ou fração menor que a meta definida até o limite de 90%;
Redutor
sobre
valor

1% (um por cento) para cada décimo percentual ou fração menor que a meta
definida entre o limite de 85% até de 89,99%, cumulativo com o primeiro
o
percentual;
1,5% (um e meio por cento) para cada décimo percentual ou fração menor
que a meta definida abaixo do limite de 84,99%, cumulativo com os dois
critérios acima, até o limite de 80%.

HTP – Horas Totais no Período = Dias do Mês x Hora-Dias;
HMP – Horas de Manutenção Preventiva; HIP – Horas Indisponíveis no
Mês;
HIT – Horas Indisponíveis causadas por Terceiros.
14.7 – INDICADOR 2: PROATIVIDADE
Indicador
Supervisão e intervenção proativa (Mensal)
Descrição
A manutenção proativa visa detectar com antecedência os possíveis problemas que possam vir a ocorrer devido à necessidade de suporte, como aplicação de “patches”, correções de drivers, ou algum outro dispositivo que possa
impactar no desempenho ou disponibilidade dos Sistemas Monitorados pela
CONTRATADA, podendo ser visualizados mediante acompanhamento e análise diária de desempenho e produção dos recursos.
Deverão ser analisados em tempo real os desempenhos dos serviços críticos
inserindo as requisições de mudança necessárias para proporcionar a continuidade e disponibilidade dos serviços. Diariamente
Indicador

Supervisão e intervenção proativa (Mensal)
deverão ser analisados os registros internos dos hardwares e softwares para
avaliação e detecção de mudanças necessárias, submetendo-os à CONTRATANTE para programação das intervenções que permitirem agendamento.
É obrigação da CONTRATADA efetuar as intervenções necessárias em tempo
de produção para sanar os erros apresentados nesta fase e que sejam de sua
competência. Se as intervenções propostas forem para melhoria de desempenho ou compatibilização de ambiente e permitirem agendamento deverão ser
submetidas para aprovação do CONTRATANTE antes de execução.
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Medição

O acompanhamento será feito através das ferramentas disponíveis, utilizadas
pelo CONTRATANTE ou por outras ferramentas que venham a ser implementadas em comum acordo com a CONTRATADA. Outras fontes de análise e
acompanhamento são os logs dos servidores e dos serviços.
O resultado das ocorrências será analisado diariamente pelo CONTRATANTE
e classificadas conforme definição da correção aplicada.

Meta
Ocorrência

Número de incidente por falta de proatividade <= 4
Número superior à quantidade permitida (4 incidentes)
0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada incidente superior à meta definida até o limite de 8 incidentes;
Redutor so1% (um por cento) para cada incidente superior a 8 até o limite de 16 incibre o valor
dentes, cumulativo com o primeiro percentual;
da OS
1,5% (um e meio por cento) para cada incidente superior a 16 até o limite
de 28 incidentes, cumulativo com os dois critérios acima.
14.8 – INDICADOR 3: INCIDENTES
Indicador
Incidentes que paralisem serviços críticos (Mensal)
Medir a quantidade de ocorrências de incidentes causados pela CONTRATADA em equipamentos e serviços que tenham impacto nos serviços críticos.
Serão computados para o indicador de incidentes todas as ocorrências e falhas ligadas com os serviços críticos, inclusive os não ligados diretamente,
como cabeamento, controle de acesso, guarda de softwares e mídias, mas que,
durante a análise, refletir como fatores causadores da incidência por culpa da
Descrição
CONTRATADA.
Não deverão ser computadas as falhas que tiveram seus fatores causadores
por intervenções ou atos provocados por outros prestadores ou equipe do
CONTRATANTE com ação imediata e que não permitiram análises e ações
proativas por parte da CONTRATADA.
O acompanhamento será feito pela área responsável pelo serviço ou pelo Fiscal do CONTRATANTE que registrará a ocorrência.
O registro deverá conter as causas do incidente, informando o fato causador,
Medição
sendo considerados fator de medição os de erro operacional da CONTRATADA ou os causados por falta de ação proativa comprovadas pelos relatórios
modelados.
Meta
Número de incidentes <= 2
Ocorrência Número superior à quantidade permitida (2 incidentes)
1% (um por cento) para cada incidente superior a meta até o limite de 4
incidentes;
Redutor
2% (dois por cento) para cada incidente superior a 4 até o limite de 8 incisobre
o
dentes, cumulativo com o primeiro percentual;
valor da OS 4% (quatro por cento) para cada incidente superior a 8 até o limite de 11
incidentes, cumulativo com os dois critérios acima.
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14.9 – INDICADOR 4: COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES
Número de falhas na notificação de incidências, erros funcionais, quedas
Indicador
de serviços e instabilidade dos recursos (Mensal)
Medir a quantidade de falhas quando da notificação de incidentes, erros funDescrição
cionais, quedas de serviços e instabilidade dos recursos em produção para as
equipes do CONTRATANTE.
O acompanhamento será feito pelo Representante do CONTRATANTE o qual
será notificado via SMS, e/ou para aparelhos celulares, conforme definido na
Matriz de Comunicação em contraposição com as Ferramentas de Controle.
Falhas graves, como paralisação total dos sistemas considerados críticos, deverão ser notificadas no máximo 10 (dez) minutos.
Medição
O registro deverá ser feito pela área responsável ou Fiscal do CONTRATANTE
no Livro de Ocorrências, sob o título de “Plano de Comunicação” e encaminhado aos gestores para acompanhamento e controle.
Meta
Ocorrência

Número de incidentes não notificados no mês <= 2
Número superior à quantidade permitida (2 notificações)
0,5% (meio por cento) para cada falha de notificação superior a meta até o
limite de 10 ocorrências;
Redutor
1% (um por cento) para cada falha de notificação superior a 10 até o
sobre
o
limite de 20 ocorrências, cumulativo com o primeiro percentual;
valor da OS
2% (dois por cento) para cada falha de notificação superior a 20 até o limite de 28 ocorrências, cumulativo com os dois critérios acima.
14.10 – INDICADOR 5: PONTUALIDADE
Indicador

Descrição

Atraso no Prazo de Entrega de Serviços (Mensal)
Medir o número de atrasos na execução das demandas de serviços, a falta de
fechamento de chamados e solicitações emergenciais definidas pelo CONTRATANTE, bem como dos serviços executados e entregues fora do prazo pela
CONTRATADA.
Os prazos para execução das demandas, quando previstos em Ordens de Serviços, serão definidos em acordo com a CONTRATADA. Em casos emergenciais e de interesse do CONTRATANTE poderá ser necessário a utilização de recursos extras da CONTRATADA para atendimento.
A definição de tempo para execução será feita de forma a atender os padrões
de qualidade Certificados, a janela disponível para manutenções e as condições contratuais da prestação dos serviços.
Para execução de novas demandas que promovam readaptação dos recursos
técnicos da CONTRATADA, deverão ser previstos prazos mínimos para o reenquadramento da mesma.
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O acompanhamento será feito pelo Representante do CONTRATANTE através
do processo de Requisição de Mudanças, Livro de Registro de Ocorrências,
Medição
Solicitação de Serviços, Sistemas de Controle de Chamados ou das próprias
Ordens de Serviços.
Meta
Dias de atraso <= 1
Ocorrência Número superior à quantidade permitida (1 dia de atraso)
0,5% (meio por cento) para cada dia de atraso no início ou na conclusão da
OS além da quantidade permitida, até o limite de 2 dias;
1% (um por cento) para cada dia de atraso no início ou na conclusão da OS
Redutor
além da quantidade permitida, a partir de 3 dias até o limite de 5 dias, cusobre
o
mulativo com o primeiro percentual;
valor da OS 2% (dois por cento) para cada dia de atraso no início ou na conclusão da OS
além da quantidade permitida, a partir de 6 dias até o limite de 10 dias, cumulativo com os dois critérios acima;
14.11 – INDICADOR 6: AGILIDADE
Indicador
Número de atrasos para o restabelecimento de serviços (Mensal)
Mede o número de vezes que um determinado serviço foi restabelecido em
tempo maior que o máximo estabelecido (MTTR – “mean time to recovery”).
No caso de sistemas e hardwares que possuam contrato de manutenção com
terceiro, deverá ser aberto chamado junto à empresa responsável pela solução e o prazo para resolução do problema só voltará a ser contabilizado após
o terceiro encerrar o chamado. Nestes casos a CONTRATADA deverá abrir o
chamado, em no máximo, 01 (uma) hora de indisponibilidade do serviço,
quando essa ocorrer fora do horário de produção e, no máximo, 30 (trinta)
Descrição
minutos, quando em horário normal de produção.
São considerados para o indicador as interrupções do funcionamento de serviços críticos, não programadas, que necessitem de intervenção da CONTRATADA para restabelecimento do serviço.
Os prazos definidos para execução serão definidos com a CONTRATADA e/ou
considerados pelos históricos de serviços semelhantes.
Indicador

Medição

Meta
Ocorrência

Número de atrasos para o restabelecimento de serviços (Mensal)
O acompanhamento será feito pelo Representante do CONTRATANTE que receberá mensagem (conforme plano de comunicação) de notificação de falha e
de retorno dos serviços, e mediante registro da ocorrência em livro para esse
fim, além de outras ferramentas de monitoração disponíveis.
MTTR = (TF – TI) – (TT + TR)
MTTR mensal de no máximo 4 horas em relação aos serviços de responsabilidade da CONTRATADA
Ocorrência máxima de dois eventos cujos valores de MTTR sejam superiores
há 4 horas
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0,5% (meio por cento) para cada atraso superior a meta até o limite de 10
ocorrências;
Redutor
1% (um por cento) para cada atraso superior a 10 até o limite de 20
sobre
o
ocorrências, cumulativo com o primeiro percentual;
valor da OS
2% (dois por cento) para cada atraso superior a 20 até o limite de 28 ocorrências, cumulativo com os dois critérios acima.
TF – Hora Final de Disponibilização do Serviço; TI – Hora Inicial da Manutenção; TT – Tempo Destinado ao Suporte de Terceiros; TR – Tempo
de Previsto para Realização do Serviço
14.13 – Período de Validação dos Indicadores: Os indicadores serão medidos,
avaliados e calculados a cada mês de vigência do Contrato, considerando as 24
(vinte e quatro) horas diárias e o total de dias em cada mês avaliado. Nos 2 (dois)
primeiros meses do contrato, as Glosas serão convertidas em Advertências, visando adaptação à sistemática.
14.14 – Percentual máximo de glosas: A soma total das glosas aplicadas no acordo
de qualidade não deverá ser superior a 50% (cinquenta por cento) do valor do
Serviço sobre a qual é aplicada.
14.15 – Novos serviços críticos: Para inclusão de novos serviços críticos no acordo
deverá o CONTRATANTE conceder um prazo de 60 (sessenta) dias para a CONTRATADA readequar seus procedimentos de execução. Durante esse período, as
Glosas serão convertidas em Advertência.

15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias.
15.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse do CREF1, em decorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por
provocação de terceiros, sem que o licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no parágrafo único do art. 50, do Decreto 10024/2019.
15.3- Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma
forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.
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15.4- Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente no CREF1.
15.6- As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento
do interesse da Administração, do princípio da isonomia, da finalidade e da segurança da contratação.
15.7- É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório, inclusive solicitar ao licitante vencedor a apresentação de amostras, protótipos e manuais, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar na proposta de preços.
15.8- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
sua proposta e o CREF1 não será, em nenhum momento, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
15.9- Qualquer pessoa, seja ela jurídica ou física, poderá acompanhar o desenvolvimento do pregão, na forma eletrônica, em tempo real, por meio do sítio
www.compras.gov.br.
15.10- O Edital estará
www.cref1.org.br.

disponível

nos

sítios www.compras.gov.br

e

15.11-Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
para dirimir possíveis litígios decorrentes deste procedimento licitatório.
Rio de Janeiro ____ de ____________________ 2022.
_______________________________________________________________
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ANEXOII
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

OBJETO
Contratação de prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação para serviços de Atendimento de 1°, 2° e 3° nível incluindo
Monitoramento e Suporte Especializado à Infraestrutura de TI e Gerenciamento de Projetos.

ESCOPO
O escopo dos serviços compreende as atividades relacionadas
abaixo, as quais deverão ser efetuadas de segunda-feira a sextafeira, das 8 h às 17 h e, aos sábados, das 8 h às 13 h. Ocorrendo a
necessidade da realização de horas extras e ou sobreaviso, as mesmas deverão ser autorizadas pelo CONTRATANTE e medidas em
seguida. A CONTRATADA deverá informar os valores de sobreaviso
e hora avulsas (normais, dias úteis fora do horário comercial e finais
de semana e feriados) de todas as linhas de serviços descritas
abaixo.
• Atendimento de 1° e 2° nível;
✓ Suporte e atendimento presencial no posto de trabalho do
usuário solicitante;
✓ Suporte e atendimento presencial de chamados de colaboradores do CONTRATANTE cadastrados em sistema de gestão
de chamados em plataforma web (responsivo) a ser fornecido
pela empresa contratada;
✓ Administração e Suporte de aplicações fornecidas por terceiros (Ferramentas Office 365, Telefonia, CFTV, utilização de
sistemas corporativos);
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✓ Manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores,
elaborando diagnósticos para realização de consertos externos, quando necessário, e/ou troca de componentes;
✓ Gestão de Ativos de Hardware e Software (inventário) através
de software a ser fornecido pela empresa contratada;
✓ Administração de solução de segurança em estações de trabalho e servidores (antivírus, antispyware etc.);
✓ Administração Serviços de Segurança de Rede;
✓ Programação, Execução e Manutenção de Backups das informações e máquinas virtuais armazenadas nos Servidores,
incluindo a interface com empresas terceiras de prestação de
serviço de armazenamento externos de mídias e dados em
nuvem;
✓ Controle de empréstimo de dispositivos;
✓ Acionamento de empresas externas responsáveis pela manutenção dos componentes da Infraestrutura (roteadores,
switches, servidores, etc.), quando necessário.
• Atendimento 3° nível;
✓ Suporte e atendimento presencial no posto de trabalho do
usuário solicitante;
✓ Monitoramento, operação e suporte a infraestrutura de servidores on-premises e em nuvem com o objetivo de garantir a
disponibilidade e desempenho adequados, bem como e execução de ações corretivas necessárias, incluindo ambientes
de segurança (firewall);
✓ Monitoramento das condições físicas das salas de TI das sedes;
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✓ Acompanhamento e ações em eventos exibidos pelas ferramentas de monitoramento com abertura de ocorrência ou não
no sistema de gestão de chamados em plataforma web (responsivo) a ser fornecido pela empresa contratada, conforme
histórico e criticidades do evento;
✓ Monitoramento da criticidade de servidores e seus acessos
as redes, garantindo que os equipamentos apresentem desempenho e disponibilidade dentro de parâmetros aceitáveis;
✓ Monitoramento da disponibilidade de circuitos de comunicação, servidores e ativos de rede através de sistema de dashboard de gerenciamentos a ser fornecido pela empresa contratada com emissão de alertas via e-mail em caso de falhas;
✓ Elaboração de documentação contendo informações técnicas, normas, padrões e procedimentos, quando julgadas relevantes e oportunas;
✓ Geração de relatórios mensais informando disponibilidade e
desempenho de todo o ambiente, vulnerabilidades de segurança detectadas e plano de ação para devida correção, ataques cibernéticos e outras informações que forem solicitadas
mediante formalização;
✓ Geração de relatórios trimestrais contendo um planejamento
de capacidade dos ativos, objetivando futuros investimentos
adequados ao crescimento;
✓ Registro de todo e qualquer evento no sistema de registro de
chamados fornecido pela empresa contratada;
✓ Gerenciar as equipes de atendimento e suporte e os serviços
prestados;
✓ Garantir o atendimento dos Indicadores de Nível de Serviço
definidos neste documento;
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✓ Elaborar o Relatório Mensal de Níveis de Serviço e planos de
ação de recuperação, em caso de desvio dos indicadores ou
da qualidade do serviço
✓ Identificar e tratar problemas estruturais de rede e aplicativos
que impactam atividades dos usuários de TI;
✓ Tratamento de pontos de auditoria, anomalias e falhas operacionais oriundas de crises, associados ao escopo deste serviço;
✓ Comunicação Interna sobre Intervenções Programadas/Emergenciais de infraestrutura local de tecnologia da informação incluindo gerenciamento de mudanças;
• Administrador de Banco de Dados
✓ Deverão ser consideradas 32 horas mensais para esta atividade, as quais serão pagas através de medição por utilização;
✓ Administrar, analisar e manter as bases de dados dos sistemas de apoio, mantendo-as otimizadas e seguras;
✓ Propor e construir as ferramentas de apoio necessárias para
a otimização;
✓ Interagir com a equipe de analistas/programadores dos fornecedores de sistemas de apoio visando facilitar a integração
das bases de dados;
• Gerenciamento de Projetos;
✓ Deverão ser consideradas 40 horas mensais para esta atividade, as quais serão pagas através de medição por utilização;
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✓ Acompanhamento dos projetos corporativos que estejam alinhados à área de Tecnologia da informação e ações consultivas;
✓ Gerir o cronograma geral, custos e recursos dos projetos através de métricas apropriadas. Identificar, gerir e resolver os
principais problemas;
✓ Ações consultivas e práticas para auxílio na implantação da
LGPD;
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COMPONENTES E SERVIÇOS
Os seguintes componentes e serviços fazem parte do escopo de atuação da contratada:

COMPONENTES/SERVIÇOS
Estações de trabalho

DESCRIÇÃO
100 estações Windows

Controladores de do- 2 Microsoft Windows Server 2016
mínio
Servidores de banco 2 Microsoft SQL Server, 1 MySQL
de dados
Servidor Linux

1 Ubuntu

Telefonia

Central Analógica em processo de migração para tecnologia IP.

Servidor de Arquivos

2 Microsoft Windows Server 2016

Virtualização

Hyper-V

Antivírus

Kaspersky Endpoint Security for Business

Aplicações

1 Microsoft Windows Server 2008

Servidor Web

1 Microsoft Windows Server 2008

Microsoft 365

Toda a suíte M365

Wireless

10 FortiAP 221C e 1 FortiAP 210B

Firewall UTM Fortinet

4 Fortigates 60D e 2 FortiGates 50E

Computação em Nu- Azure e AWS
vem
CFTV

Empresa Terceira

Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro e Espírito Santo

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Os serviços serão prestados nas seguintes instalações do CREF-1
localizadas nos seguintes bairros:
o
o
o
o
o
o

Tijuca
Campo Grande
Niterói
Campos
Volta Redonda
Cabo Frio

CLASSIFICAÇÃO E TEMPOS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos deverão seguir a tabela abaixo de acordo com a
classificação e respectivo prazo máximo para atendimento:
CLASSIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
TIPO

PRAZO MÁXIMO DE
ATENDIMENTO

CRITICIDADE

Incidentes

Crítico

2 horas

Erros

-> Graves
-> Importantes

4 horas
12 horas

Dúvidas

-> Crítico
-> Grave
-> Importante

4 horas
6 horas
12 horas

Customizações

-> Crítico
-> Grave
-> Importante

Negociado entre as partes

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições descritas
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aqui, respeitando e cumprindo as normas administrativa em vigor no
CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro:
Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:
• Executar os serviços ora contratados, de acordo com os projetos, nos prazos e condições estabelecidas;
• Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo ou provendo
acesso à documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas;
• Refazer ou reparar, às suas expensas e nos prazos estipulados
pela fiscalização, todo e qualquer serviço considerado inaceitável;
• Manter à frente dos serviços um representante específico para
este contrato, credenciado por escrito, capaz de responsabilizar-se pela direção dos serviços contratados e representá-la
perante a CONTRATANTE;
• Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATANTE, assinando as planilhas de horas ou oferecendo,
de imediato, as impugnações que julgar necessárias;
• Garantir os serviços realizados pelo período mínimo estabelecido na legislação brasileira, independentemente do encerramento contratual;
• Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única responsável pelas providências
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necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas;
• Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução dos
serviços previstos neste instrumento contratual;
• Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer
reinvindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação;
• Oferecer garantia dos serviços e produtos pelo prazo de 01(um)
ano;
• Fornecer um sistema de gerenciamento de chamados desenvolvido em ambiente web a ser acessado através dos navegadores mais conhecidos (Chrome, Edge, Internet Explorer, Mozilla, Opera, etc..)
• Fornecer sistema de monitoramento dos ativos desenvolvido
em ambiente web a ser acessado através dos navegadores
mais conhecidos (Chrome, Edge, Internet Explorer, Mozilla,
Opera, etc..) com emissão de alertas SMS, e-mails e aplicativos
de mensagens informando disponibilidade dos ativos, consumo
de CPU, memória e disco;
• Qualquer alteração ou movimentação no servidor necessitará
de autorização prévia do fiscal do contrato;
• Comprovar que possui em seu quadro colaboradores na modalidade de contratação CLT com as seguintes certificações:
o Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) – Windows Server;

Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro e Espírito Santo

o NSE4 – Fortinet Certified Network Security Administrator
nível 4 ou superior;
o Kaspersky Endpoint Security and Management;
o ITIL Foundation Certificate in IT Service Management;
o Project Management Professional
o Citrix Certified Associate Virtualization 2017
• Apresentar atestados de capacidade técnica em papel timbrado devidamente assinado para Serviços de Operação, Monitoração e Suporte Técnico à Infraestrutura de TI em ambientes de mais de 100 usuários e com intervalo não superior de 18
(dezoito) meses entre a data do documento e a data do certame
nas seguintes tecnologias:
o
o
o
o
o
o

Microsoft Azure;
Microsoft SQL Server
Ambiente Linux;
Fortinet FortiGate;
Fortinet FortiAP;
Proteção de computadores Kaspersky

Parágrafo Segundo:
Quanto ao pessoal:
• Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e
mão-de-obra necessária à execução dos serviços contratados,
como única e exclusiva responsável;
• Utilizar-se exclusivamente de seus empregados na modalidade
de contratação CLT, sendo expressamente proibido a utilização de terceiros;
• Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com
a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição da República,
bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
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contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou
prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato;
• Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, emitir declaração, por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência
contida no item anterior;
• Apresentar à fiscalização uma relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços, bem como comunicar,
por escrito, qualquer alteração ocorrida nesta relação;
• A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a
documentação relativa à comprovação do adimplemento de
suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados;
• Fornecer, sob pena de não ser emitida a Planilha de Horas,
cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social completa e quitada e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente;
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<<Timbre da Empresa>>
ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA
___________ (nome da licitante) ___________, inscrita no CNPJ sob no ___________, com sede
na ___________ (endereço completo) ___________, por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a) ___________ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade no
___________ e do CPF no ___________, para os fins de participação no Pregão Eletrônico
nº 09/2022, Processo Licitatório nº 069/2022, apresenta a seguinte proposta de
preços:
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos
de Tecnologia da Informação para serviços de Atendimento de 1°, 2° e 3° nível, incluindo Monitoramento e Suporte Especializado à Infraestrutura de TI e Gerenciamento de Projetos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
ANEXO II e ANEXO I deste Edital.

Objeto

Unid.

GRUPO 1
Preço Unit.
Qtd.
(Mensal)

Preço Total
(Anual)

1- Atendimento de 1º e
Mês
12
2º nível.
2- Atendimento de 3º
Mês
12
nível.
3- Administrador de
Hora 384
banco de dados.
4- Gerenciamento de
Hora 480
projetos.
VALOR GLOBAL DO GRUPO R$
a) Prazo de validade da proposta: ____________________ (mínimo 60 dias);
b) Prazo de entrega: __________________ (10 dias corridos);
c) Concordo com todas as exigências do presente Pregão;
d) Declaro que nos preços ofertados estão incluídos impostos, tributos, despesas salariais, encargos sociais, fiscais e comerciais e quaisquer outros relativos aos serviços de telefonia, bem como despesas necessárias à sua execução.
Local e Data
___________________________________________
Representante Legal
<<Carimbo do Representante>>
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 1ª REGIÃO E A
EMPRESA____________________________.
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma do direito, de um lado o
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 1ª REGIÃO – CREF1/RJ-ES, Autarquia Federal, entidade de Direito Público, criada pela Lei nº 9.698/98, inscrito no
CNPJ sob o nº 03.617.694/0001-07, com sede na Rua Adolfo Mota, nº. 104, Tijuca,
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20540-100, neste ato na forma de seu Estatuto Social, por
seu representante, Senhor Rogério Silva de Melo, Presidente, profissional de Educação Física, portador do RG nº 000018, inscrito no CPF sob o nº 612.543.987-91,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
_____________________ devidamente inscrita no CNPJ sob o nº __________________, com sede
à rua________________, CEP: ________________, neste ato representado pelo Senhor____________, portador da Cédula de Identidade RG nº ______________, inscrito no
CPF sob o nº _______________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
resolvem firmar o presente ajuste, na conformidade das cláusulas que seguem.
Tal contrato considera os expedientes do Processo nº 069/2022, Pregão Eletrônico nº 09/2022, encontrando-se sob a égide da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação para serviços de Atendimento de 1°, 2° e 3° nível, incluindo Monitoramento e Suporte Especializado à
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Infraestrutura de TI e Gerenciamento de Projetos, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no ANEXO II e ANEXO I deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DA VIGÊNCIA
2.1-

A vigência deste contrato será de 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses, comprovados a economicidade e vantajosidade para o CREF1.

2.2-

Pela aquisição do objeto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
global de R$ XXXXXXX, em regime de empreitada por preço unitário.

2.3-

No valor da remuneração estabelecida na Cláusula 2.2, encontram-se
compreendidos todos os tributos relativos ao fornecimento dos itens objeto
deste CONTRATO.

2.4-

Qualquer alteração dos preços deste CONTRATO, somente será válida
quando formalizada por aditamento, como previsto no artigo 65, da Lei
8.666/93.

2.5-

Se durante a vigência do CONTRATO forem criados novos tributos ou
majorados os vigentes, acarretando um desequilíbrio econômico-financeiro
do presente ajuste, os preços contratados serão imediatamente revistos, para
evitar o prejuízo da parte prejudicada, como previsto no art. 65, da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1- O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital e anexos que deu origem à Contratação.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

4.1- As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
5.1- O preço contratado será fixo e irreajustável, no período de 12 (doze) meses, ressalvado quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos preços contratados a implicar revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA: REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
6.1- O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1- As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
8.1- O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art.80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
8.2- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
8.3- A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.4- O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: Balanço dos eventos
contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já
efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
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9.1- Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS CASOS OMISSOS
10.1- Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicáveis, disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 –Código de Defesa
do Consumidor –e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
11.1- Os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro.
11.2- Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em 2(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

__________________________________________
CONTRATANTE

______________________________________
CONTRATADO

_________________________________________
TESTEMUNHA

__________________________________________
TESTEMUNHA

Rio de Janeiro _____ de ____________________ 2022.

