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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 

(Processo Administrativo n.° 13843.720030/2018-01) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Delegacia da Receita 
Federal do Brasil em São José dos Campos, por meio do Serviço de Programação e Logística, 
sediada na Av. Nove de Julho, 332, São José dos Campos, SP, realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho 
de 1997, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, e SEGES/MPDG 
nº 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015  e do Decreto 
nº 7.983, de 8 de abril de 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 02/10/2018 

Horário: 9h30min (horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de serviços comuns de engenharia, conforme condições, quantidades, 
exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos 
anexos a este Edital. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

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

1.4. A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, sagrando-
se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.2. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  00001/170262 

Fonte: 
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Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

PI: OBS 

 

3. DO CREDENCIAMENTO  

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

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, 
cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.  

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

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

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

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

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação; 

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.6. sociedades cooperativas. 

4.3. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços 
licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais 
como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de 
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participação de todos licitantes em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicação 
entre eles; 

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

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49. 

4.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 
no Edital; 

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

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

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

4.4.6. que 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. 

4.4.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da 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; 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
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5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 

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

5.6.1. valor total do item;  

5.6.2. Descrição detalhada do objeto. 

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

5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.7.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se 
revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 
demandados e executados, concomitantemente com a realização, caso necessário e 
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base no art. 65, I, 
“b” da Lei nº 8.666, 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

5.7.3. Para elaboração da proposta, as licitantes deverão observar o quanto 
estabelecido no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Anexo IC deste 
Edital, em especial o item 6. 

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na prestação dos serviços.  

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

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. 
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6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

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

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

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 
três (3) segundos. 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances; 

6.10.1. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 

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

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

Documento de 55 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao
AP19.0918.10398.0121 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.



  

 

Edital do Pregão DRF/SJC nº 02/2018 6 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.14. 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, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 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. 

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

6.16. 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. 

6.17. Caso a microempresa ou 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. 

6.18. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas 
pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta que: 

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

7.2.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

7.2.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência e/ou anexos; 

7.2.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

7.2.5. Apresentar, na composição de seus preços: 
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7.2.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

7.2.5.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

7.2.5.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 
insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

7.3. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor cujo preço global orçado ou o 
preço de qualquer uma das fases previstas no cronograma físico-financeiro tenha superado 
os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.  

7.4. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais 
e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 
7.983/2013.  

7.5. Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. 
Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que comprovadamente, for 
insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração.  

7.6. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º 
da Lei nº 8.666, de 1993.  

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

7.8. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o 
exame da proposta.  

7.9. Qualquer 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.  

7.10. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 30 (trinta) 
minutos, sob pena de não aceitação da proposta. 

Documento de 55 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao
AP19.0918.10398.0121 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.



  

 

Edital do Pregão DRF/SJC nº 02/2018 8 

7.10.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.11. A proposta final, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação 
do Pregoeiro, deverá ser emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 
representante, deverá conter:  

7.11.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 
constantes dos projetos elaborados pela Administração; 

7.11.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 
considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

7.11.2.1. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que 
os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

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

7.11.2.3. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 
mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

7.11.3. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

7.11.3.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá 
observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do 
Termo de Referência, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho 
crítico do serviço. 

7.11.4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus 
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

7.11.4.1. Os custos relativos à administração local, bem como quaisquer 
outros itens que possam ser apropriados como custo direto do serviço, não 
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha 
orçamentária. 

7.11.4.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

7.11.4.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como 
o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II 
do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254); 
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7.11.4.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração 
de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos 
tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais 
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos 
previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir 
que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios 
tributários concedidos pela legislação tributária. 

7.11.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 
os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 
compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão 
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

7.11.4.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 
Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 
estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe 
o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

7.11.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de abertura do certame. 

7.11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas 
apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em 
modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações 
absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma 
alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar 
prejuízos aos demais licitantes. 

7.11.7. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente 
para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de 
aceitabilidade. 

7.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

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

7.14. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.14.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.14.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.15. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso.  

 

8. DA HABILITAÇÃO  

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

8.1.1. SICAF; 

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

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

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

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

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade 
fiscal federal e trabalhista por meio de consulta “on line”. 

8.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o 
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.5. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
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fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos 
arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018. 

8.5.1. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela 
Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, nas condições seguintes: 

8.6. Habilitação jurídica: 

8.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 
de documento comprobatório de seus administradores; 

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

8.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

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

8.6.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 

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

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.7.2. 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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8.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

8.7.4. 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; 

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

8.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 

8.7.7. Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

8.7.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.8. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme 
Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte 
documentação: 

8.8.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação 
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias 
contados da data da sua apresentação; 

8.8.2. 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; 

8.8.2.1. 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; 

8.8.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
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LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 
líquido não inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do 
item pertinente.  

8.9. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de: 

8.9.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 
conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade; 

8.9.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado devidamente identificada, em nome do licitante, em que fique comprovado 
que a licitante executou e/ou fiscalizou projeto de arquitetura, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, com área 
mínima projetada de 4000 m2 (quatro mil metros quadrados), em um único projeto 
ou projetos distintos realizados concomitantemente;  

8.9.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão 
ter as seguintes informações: 

8.9.3.1. Descrição das características técnicas dos projetos 
executados/fiscalizados; 

8.9.3.2. Assinatura do representante legal da contratante, bem como sua 
data de emissão. 

8.9.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 
concomitante; 

8.9.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional em projetos de obras 
do tipo edificação comercial ou institucional de acordo com os projetos a serem 
fiscalizados, conforme segue: 
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8.9.5.1. Para a Coordenação do Projeto – profissional: engenheiro 
civil ou arquiteto: apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente 
acompanhados da Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA 
ou CAU, que comprove a responsabilidade técnica profissional de coordenação 
técnica de serviços de assessoria à fiscalização ou desenvolvimento de projetos 
básicos para construção de uma edificação com área construída de 4.000,00 m2 

ou mais; 

8.9.5.2. Projeto de Arquitetura – engenheiro civil ou arquiteto: 
apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado contratante do serviço, devidamente acompanhados da Certidão de 
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, que comprove a 
responsabilidade técnica profissional de projeto de arquitetura em serviços de 
assessoria à fiscalização ou desenvolvimentos de projetos básicos para 
construção de uma edificação com área construída de 4.000,00 m2 ou mais; 

8.9.5.3. Projeto de Estrutura de Concreto – engenheiro civil: 
apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado contratante do serviço, devidamente acompanhados da Certidão de 
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, que comprove a 
responsabilidade técnica profissional de projeto de estrutura de concreto em 
serviços de assessoria à fiscalização ou desenvolvimento de projetos básicos 
para construção de uma edificação com área construída de 4.000,00 m2 ou 
mais; 

8.9.5.4. Projeto de Instalações Elétricas – engenheiro eletricista: 
apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado contratante do serviço, devidamente acompanhados da Certidão de 
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, que comprove a 
responsabilidade técnica profissional de projeto de instalações elétricas em 
serviços de assessoria à fiscalização ou desenvolvimento de projetos básicos 
para construção de uma edificação com 500 (quinhentos) kVA ou mais de 
potência de subestação projetada; 

8.9.5.5. Projeto de Rede Lógica – engenheiro eletricista: apresentação 
de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 
contratante do serviço, devidamente acompanhados da Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, que comprove a 
responsabilidade técnica profissional de  projeto de rede lógica em serviços de 
assessoria à fiscalização ou desenvolvimento de projetos básicos para 
construção de uma edificação com 450 (quatrocentos e cinquenta) ou mais 
pontos de rede projetados, obtidos da soma dos pontos de rede lógica; 

8.9.5.6. Projeto de ar-condicionado – engenheiro mecânico: 
apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
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privado contratante do serviço, devidamente acompanhados da Certidão de 
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, que comprove a 
responsabilidade técnica Projeto de ar-condicionado em serviços de assessoria 
à fiscalização ou desenvolvimento de projetos básicos para construção de uma 
edificação com 300 (trezentos) TR (toneladas de refrigeração) ou mais de 
capacidade projetada; 

8.9.5.7. Metodologia BIM – engenheiro ou arquiteto: apresentação de 
atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 
contratante do serviço, devidamente acompanhados da Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, que comprove a 
responsabilidade técnica profissional de aplicação da Metodologia BIM em 
serviços de assessoria à fiscalização ou desenvolvimento de projetos básicos 
para construção de uma edificação comercial. 

8.9.6 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista 
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio 
que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

8.9.7 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 
1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 
substituição seja aprovada pela Administração. 

8.9.8 Declaração de que está ciente das condições de execução dos serviços, 
nos termos do art. 30, III, da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.10 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade 
presente no sistema (upload), no prazo estabelecido no chat, não inferior a 2 (duas) horas, 
após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do 
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação 
por meio do e-mail drfsjc.sp.licitacao@receita.fazenda.gov.br. Posteriormente, os 
documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 
autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos 
com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 
(três) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do 
sistema (upload), ou e-mail. 

8.10.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
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salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.11 Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro 
no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

8.11.1 A não regularização fiscal 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, será concedido o mesmo prazo para regularização; 

8.11.2 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. 

8.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.13 No caso de 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. 

8.14 Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e 
diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela 
ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida 
Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de 
início de atividade no exercício considerado. 

8.14.1  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens 
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por 
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

8.14.2  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento 
diferenciado. 

8.15 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. 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. 

9.1.2. 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, 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.  

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

9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

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 e 
deverá: 

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

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 
ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este 
instrumento convocatório. 

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

10.1.4. Juntamente com a proposta, o licitante deverá encaminhar a indicação de 
equipe técnica, conforme modelo constante do Anexo V do Edital. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 

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

Documento de 55 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao
AP19.0918.10398.0121 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.



  

 

Edital do Pregão DRF/SJC nº 02/2018 18 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

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

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

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema 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. 

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

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

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

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

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

  

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, a 
critério do órgão contratante após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no 
valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do Contrato, que será liberada de 
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acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará 
a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração 
a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 
de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei. n. 8.666, de 
1993;  

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme o item 3.1 
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.  

13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de: 

13.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

13.3.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

13.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada. 

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

13.8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 

13.9. Será considerada extinta a garantia: 

13.9.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

13.9.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a 
Contratante não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 
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nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do 
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

13.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

13.11. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá 
ter validade durante a vigência do contrato. 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato. O prazo de vigência da contratação é de 200 (duzentos) dias contados 
da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei 
n° 8.666/93. 

14.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao 
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo. 

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

14.3. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, 
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 

14.3.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do 
adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
da data de seu recebimento. 

14.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, 
ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado 
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar 
a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 
legais. 
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15. DO REAJUSTE 

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo 
de Contrato, anexo a este Edital. 

 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZ AÇÃO  

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

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 

18. DO PAGAMENTO  

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

18.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do atesto do gestor do contrato 
acerca da execução dos serviços previstos em cada etapa, observado o cronograma físico-
financeiro. 

18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela 
se referir. 

18.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

18.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará à fiscalização contratual a 
medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória 
de cálculo detalhada. 

18.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 
executados em sua totalidade e devidamente atestados pelo gestor do contrato. 

18.4.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

18.5. A fiscalização contratual elaborará, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
apresentação da medição pela Contratada, em consonância com as suas atribuições, 
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relatório circunstanciado contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências 
na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo 
encaminhá-lo ao gestor do contrato para manifestação conclusiva sobre o atesto da 
execução da etapa.  

18.6. O gestor do contrato terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data do 
relatório circunstanciado da fiscalização, para realizar a análise dos relatórios e de toda a 
documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções. 

18.7. Aprovados os serviços, o gestor do contrato emitirá termo circunstanciado para 
efeito de atesto da etapa do cronograma físico-financeiro, comunicando a contratada para 
que emita a Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da 
planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.  

18.8. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 

18.9. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada, 
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN 
SEGES/MP nº 5/2017. 

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

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

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

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

18.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos.   
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18.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 

18.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 
sua situação junto ao SICAF.   

18.17. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF. 

18.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando 
couber.  

18.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.18.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal 
aplicável. 

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

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX)    

 

I = (6/100) 

     365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 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; 
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19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. cometer fraude fiscal; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 

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

19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

19.3.2. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

19.5. 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. 

19.6. 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. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 

20.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIME NTO 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
drfsjc.sp.licitacao@receita.fazenda.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no 
endereço Av. Nove de Julho, 332, Vila Adyanna, São José dos Campos, SP, com 
encaminhamento para o Serviço de Programação e Logística – SEPOL, setor de licitações, 
durante o horário de atendimento compreendido entre 8h00min e 17h00min, considerando-
se, no caso de mensagem eletrônica, o horário de envio constante na mensagem. 

20.2.1. As impugnações enviadas por forma eletrônica, no último dia do prazo 
constante no item 19.1, após o horário de término de expediente, serão consideradas 
intempestivas. 

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

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

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 
Edital. 

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

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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.   

21.2. 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. 

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

21.4. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 
executadas as obras e serviços de engenharia. 
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21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.6. 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. 

21.7. 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. 

21.8. 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. 

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Nove 
de Julho, 332, Vila Adyanna, São José dos Campos/SP, nos dias úteis, no horário das 9h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

21.11.1. ANEXO I - Termo de Referência 

21.11.2. ANEXO IA – Estudos Técnicos Preliminares 

21.11.3. ANEXO IB - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes 

21.11.4. ANEXO IC – Caderno de Encargo e Especificações Técnicas 

21.11.5. ANEXO ID -Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

21.11.6. ANEXO IE - Modelo de Planilha de Composição do BDI 

21.11.7. ANEXO IF - Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 

21.11.8. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

21.11.9. ANEXO III – Modelo de Proposta; 

21.11.10. Anexo IV – Modelo de Declaração de Ciência das Condições para a 
Prestação dos Serviços; 

21.11.11. Anexo V – Modelo de Indicação de Equipe Técnica; 

21.11.12. Anexo VI – Edital da Tomada de Preços DRF/SJC/SEPOL nº 01/2018. 

(Assinado e datado digitalmente) 
Mario Cristino Bandim Vasconcelos 

Chefe do SEPOL  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

PREGÃO Nº 02/2018 

(Processo Administrativo nº 13843.720030/2018-01) 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria à 
fiscalização do contrato de prestação de serviços de elaboração de Anteprojeto, Projeto 
Legal e Projeto Básico com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE – Geral 
de projeto de Edificação Classe A para construção de edifício destinado à Delegacia da 
Receita Federal do Brasil em São José dos Campos com transferência dos direitos 
patrimoniais a eles relativos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A ausência de profissionais especializados no quadro de pessoal da Receita Federal 
do Brasil para acompanhar o desenvolvimento dos projetos e recebê-los justifica a 
contratação do serviço técnico profissional especializado para assessorar tecnicamente o 
servidor, ou comissão, designado para acompanhar e fiscalizar o contrato de prestação de 
serviço técnico especializado de Arquitetura e Engenharia de elaboração do Anteprojeto, 
Projeto Legal e Projeto Básico com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE 
– Geral de projeto de Edificação Classe A para construção de edifício destinado à Delegacia 
da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos. 

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços a serem contratados são de natureza comum, nos termos do 
parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002, § 1º, do art. 2ºe art. 4º do Decreto 
5.450, de 2005. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias 
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 
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4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

4.1. A execução dos serviços será iniciada em até 5 (cinco) dias após a emissão de 
ordem de serviço e findará após 30 (trinta) dias do recebimento do relatório final de 
fiscalização, objeto desta contratação. 

4.1.1.  O prazo da execução do objeto, já incluídos o prazo para recebimento 
provisório do objeto, período de observação e recebimento definitivo a que se 
refere o subitem anterior, será de 200 (duzentos) dias e terá as seguintes etapas: 

4.1.2.  Prazo de assessoria à fiscalização durante a execução do projeto básico de 110 
(cento e dez) dias; 

4.1.3.  Prazo de assessoria à fiscalização durante o recebimento provisório de 15 
(quinze) dias; 

4.1.4.  Prazo de assessoria à fiscalização durante o período de observação de 75 
(setenta e cinco) dias; 

4.2. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual 
competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços executados, consoante 
critérios e especificações previstas no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, 
para fins de recebimento provisório. 

4.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de fiscalização técnica designada, acompanhados dos profissionais encarregados, 
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

4.3.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando 
as eventuais pendências verificadas. 

4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Termo de Recebimento Provisório. 

4.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado 
relatório circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a 
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que 
julgarem necessários.  

4.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em 
até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor do 
contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado, com a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

Documento de 55 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao
AP19.0918.10398.0121 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.



  

 

Edital do Pregão DRF/SJC nº 02/2018 29 

4.5.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação 
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação 
e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 
à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 

4.5.2. O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de 
recebimento definitivo dos serviços prestados, comunicará à Contratada para que 
emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com 
base na medição realizada e ratificada.  

4.5.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 4.5 não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento 
não se opere por culpa da Contratada. 

4.5.4. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

4.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

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

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 
comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 
para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 
adequadas; 

5.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 
cronograma físico-financeiro; 

5.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

5.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 

5.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
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5.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

5.9. Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos 
de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas 
e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 
Referência e em sua proposta; 

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

6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

6.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.5. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

6.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 

6.7. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 

6.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Contratante; 

6.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função; 

6.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
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6.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

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

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

6.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Contratante; 

6.15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 

6.16. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

6.17. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

6.18. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao serviço de assessoria à fiscalização, 
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de 
Referência e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.19. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 
integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 

6.20. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço 
sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato 
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

6.21. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 
dimensionamento da proposta. 

6.22. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após 
a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente 
registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das 
obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração 
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do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal 
administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os 
gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

 

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que 
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 
1997. 

7.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

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

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

7.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.6. A fiscalização técnica da execução dos serviços observará, no que couber, o 
Anexo VIII-A, IN SEGES/MP nº 05/2017. 

7.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
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10.520, de 2002, a Contratada que: 

9.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3. fraudar na execução do contrato; 

9.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. cometer fraude fiscal; 

9.1.6. não mantiver a proposta. 

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

9.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

9.2.2. multa moratória de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

9.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato 
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que 
o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
contratante a promover a rescisão do contrato; 

9.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 

9.2.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

9.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

9.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

9.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

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

9.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
a Contratada que: 

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

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

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

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

9.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente. 

9.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pela autoridade competente. 

9.6. 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. 

9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

(assinado e datado digitalmente) 
Mario Cristino Bandim Vasconcelos 
Chefe do SEPOL/DRF/SJCampos 
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Anexo IA 

Estudos Técnicos Preliminares 

 
Por questões de ordem técnica, o documento contendo os Estudos Técnicos Preliminares 
encontra-se à fls. 27 a 31 dos autos e será disponibilizado aos licitantes em arquivo diverso ao 
do edital no sistema de compras governamentais quando da transferência do edital. 
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Anexo IB 

Termo de Justificativas Técnicas Relevantes 

 
1. DA SELEÇÃO DO TIPO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE E REGIM E DE 

EXECUÇÃO 

1.1. A Comissão de Planejamento estudou a pretensa contratação cujo objeto é a assessoria 
à fiscalização de contrato para elaboração de projeto básico para a obra da futura sede da 
DRF/São José dos Campos e chegou à conclusão de que se trata de serviço comum de 
engenharia/arquitetura, uma vez que todas as atividades a serem desenvolvidas pela contratada 
estarão objetivamente definidas no projeto básico e no edital. Sendo assim, optou-se por realizar 
a licitação através de pregão eletrônico. O Acórdão TCU nº 841/2010 – Plenário corrobora o 
entendimento da Comissão de Planejamento ao estabelecer que o pregão deve ser utilizado para 
a contratação de serviços de engenharia comuns, a fim de propiciar a ampliação da 
competitividade e a obtenção de propostas mais vantajosas. 

1.2 A licitação será realizada em único item, uma vez que embora existam vários projetos 
compondo o projeto-básico a ser fiscalizado, não existe a possibilidade de individualização 
dessa fiscalização o que acaba resultando em um único produto final. Não há como dividir a 
fiscalização em itens, devendo ser o serviço assumido como único item. 

1.3 O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

2. DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

2.1. O Tribunal de Contas da União – TCU, ao consolidar seu entendimento sobre o assunto 
emitiu, em julho de 2012, a Súmula nº 281, abaixo transcrita: 

“É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço 
ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de 
subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e 
habitualidade”. 

2.2. A IN SEGES/MP nº 5/2017 que dispõe sobre regras e diretrizes para contratação de 
serviços, continuados ou não, no âmbito do Governo Federal, em seu art. 10, inciso I, dispõe: 

 “Art. 10. A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, pela 
sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar: 

I – a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não 
demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a 
Administração e os cooperados; e 

II - que a gestão operacional do serviço seja executada de forma compartilhada ou em 
rodízio, em que as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e as 
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de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei nº 8.666, de 1993, sejam realizadas pelos 
cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham a 
assumir tal atribuição.” 

2.3. Como na pretensa contratação existe a figura do coordenador, a quem todos os demais 
profissionais deverão se reportar, fica explícita a necessidade de subordinação entre a contratada 
e os prestadores do serviço, restando, portanto, justificada a vedação à participação de 
cooperativas. 

3. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 
3.1. Justifica-se a vedação por conta de a execução de os serviços ora licitados não 
envolverem complexidade técnica nem equipamentos que demandem a formação de 
consórcios. 

4. DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. A contratada deverá prestar serviços técnicos profissionais especializados para 
assessorar tecnicamente o servidor, ou comissão, designado para acompanhar e fiscalizar o 
contrato de prestação de serviço técnico especializado em Arquitetura e Engenharia de 
elaboração do Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Básico com Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia – ENCE – Geral de projeto de Edificação Classe A para construção de 
edifício destinado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, bem 
como assessorar tecnicamente os responsáveis pelo recebimento desses projetos. 

4.2. Pela característica do serviço a ser contratado, entende-se pela necessidade de se aferir 
a qualificação técnica adequada da empresa a ser contratada, através de comprovação de sua 
experiência anterior no ramo. Sendo assim, será exigida a apresentação de um ou mais atestados 
que comprovem que executou ou fiscalizou projeto, compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto de licitação, com área mínima projetada de 4000 m2, o que corresponde 
a aproximadamente 50% do quantitativo estimado para o projeto a ser fiscalizado. 

5. DA VISTORIA 

5.1. Para a prestação do serviço de assessoria à fiscalização a contratada deve conhecer o 
conteúdo do contrato da elaboração dos projetos e prestação dos serviços correlatos e o Edital 
da Tomada de Preços DRF/SJC/Sepol nº 01/2018. Referido edital será disponibilizado como 
anexo ao edital para contratação da fiscalização. Logo, entende-se que não há objeto a ser 
vistoriado, ficando facultado à licitante a vistoria do local da futura obra, se assim entender 
necessário. 

6. DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

6.1. Não será autorizada a subcontratação dos serviços, uma vez que a Comissão de 
Planejamento entendeu não existirem atividades passíveis de subcontratação em se tratando de 
serviços de fiscalização.  
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Anexo IC 

Caderno de Encargos e Especificações Técnicas 
 
1. OBJETO 

1.1. Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas tem como objeto a contratação de 
serviços técnicos profissionais especializados de assessoria à fiscalização dos serviços de 
elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Básico com Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia – ENCE – Geral de projeto de Edificação Classe A para construção de 
edifício destinado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos com 
transferência dos direitos patrimoniais a eles relativos. 

1.2. Os projetos são destinados à construção de edifício público em terreno de 2.763,09 m², 
identificado como parte da área institucional, integrante do loteamento Royal Park, situado na 
rua Carlos Maria Aurichio, em São José dos Campos-SP. Os projetos deverão atender ao 
Programa de Necessidades e ao Projeto Básico visando a elaboração do projeto, presentes no 
Anexo I do Edital da Tomada de Preços DRF/SJC/Sepol nº 01/2018 que integrará o edital da 
licitação na forma de anexo. 

 

2. OBJETIVO 

2.1. Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas tem como objetivo fornecer o 
conjunto de elementos necessários e suficientes para a elaboração das propostas para a 
contratação dos serviços de assessoria à fiscalização. 

 

3. ATIVIDADES TÉCNICAS OBJETOS DA ASSESSORIA À FISCALI ZAÇÃO 

3.1. A contratada deverá prestar serviços técnicos profissionais especializados para 
assessorar tecnicamente o servidor, ou comissão, designado para acompanhar e fiscalizar o 
contrato de prestação de serviço técnico especializado em Arquitetura e Engenharia de 
elaboração do Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Básico com Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia – ENCE – Geral de projeto de Edificação Classe A para construção de 
edifício destinado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, bem 
como assessorar tecnicamente os responsáveis pelo recebimento desses projetos. Abaixo, estão 
relacionados os projetos e serviços objeto da assessoria. 

Item Descrição 
Projeto de 
Arquitetura 

Anteprojeto e Projeto Básico de Arquitetura 

Projetos Básicos 
Complementares 

Projeto de Terraplenagem 
Projeto de Fundações 
Projeto Estrutural 
Projeto de Interiores com Layout de Mobiliário e Divisórias 
Projeto de Comunicação Visual 
Projeto de Paisagismo, Sistema Viário e Pavimentação 
Projeto de Condicionamento Térmico 
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Projeto de Instalações Elétricas, SPDA e Luminotécnica 
Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado e Telefonia 
Projeto de Instalações Hidráulicas e Drenagem 
Projeto de Detecção, Alarme e Combate a Incêndios 
Projeto de Automação, Controle Predial, Gerenciamento Integrado e Segurança 
Patrimonial 
Projeto de Acústica 
Projeto de Antenas Coletivas TV e FM, TV a Cabo e Sonorização 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
Projeto de Instalação de Transporte Vertical 
Plano de Geração de Energia por Processo Fotovoltaico 

Trabalhos e Ati-
vidades Técnicas 

Projeto Legal e sua aprovação pela Prefeitura Municipal 
Aprovação de projetos exigíveis por Entidades Públicas ou Concessionárias de 
Serviços Públicos 
Coordenação Técnica e Compatibilização dos Projetos 
Estudo de Impacto de Vizinhança 
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE – Geral Projetos Classe 
A 
Maquetes Física e Eletrônica (Visualização e Renderização) 
Entrega final do projeto (arquivos digitais e 3 cópias em papel de cada planta 
ou documento) 
Caderno de Encargos 
Orçamento Final da Obra 
Cronograma Físico-Financeiro da Obra 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO 

4.1. Para a prestação do serviço de assessoria à fiscalização, a contratada deve conhecer o 
conteúdo do contrato da elaboração dos projetos e prestação dos serviços correlatos e o Edital 
da Tomada de Preços DRF/SJC/Sepol nº 01/2018 que integrará o edital da licitação como anexo. 

4.2. A prestação do serviço de assessoria à fiscalização consiste em: 

1) Manifestar-se preponderantemente por meio de parecer técnico a respeito dos projetos 
elaborados pela contratada para a elaboração do projeto básico. Será emitido parecer técnico 
inicial tendo por objeto os projetos entregues; 

2) Gerenciar, acompanhar e manifesta-se a respeito das observações apresentadas nos 
pareceres técnicos iniciais e respectivas correções e/ou justificativas da contratada para a 
elaboração do projeto. 

3) Elaborar parecer técnico final a respeito das correções executadas e/ou justificativas 
apresentadas pela contratada para a elaboração do projeto em virtude do conteúdo do parecer 
técnico inicial; 

4) Elaborar relatório técnico sugerindo a modelagem Building Information Modeling 
(BIM) - níveis de desenvolvimento e níveis de detalhamento -  a ser modelado pela contratada 
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para a elaboração do projeto básico. A modelagem visará os benefícios dos principais usos da 
BIM; 

5) Assessorar a contratante nos assuntos relacionados ao desenvolvimento do projeto e 
suas possíveis soluções, às aprovações na Prefeitura de São José dos Campos-SP, no Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de São Paulo e nas empresas concessionárias de água, energia e 
gás dos projetos sob responsabilidade da contratada para a elaboração do projeto básico; 

6) Assessorar a contratante objetivando a obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação 
de Energia – ENCE – Geral Projetos Classe A dos projetos sob responsabilidade da contratada 
para a elaboração do projeto básico; 

7) Assessorar a contratante na confirmação dos preços unitários mediante pesquisas de 
mercado dos principais serviços e insumos do orçamento analítico da obra; 

8) Todos os pareceres deverão ser entregues em até 7 dias consecutivos assim que 
notificada. O dia da notificação não será computado. Os projetos serão disponibilizados por 
meio eletrônico (e-mail ou compartilhamento de drives).  

9) Os projetos básicos utilizando a metodologia BIM a serem avaliados serão 
disponibilizados nos formatos: (i) editável: ”Revit” (formato “rvt”); e (ii) não editável: 

compatível com o Adobe Reader (formato “pdf”). Os documentos complementares, como texto 
e planilhas, serão disponibilizados nos formatos: (i) editável: compatível com o “Libre Office” 
ou “MS-Word 2013” (no caso dos textos) e com o “MS-Excel 2013” (no caso das planilhas); e 

(ii) não editável: compatível com o Adobe Reader (formato “pdf”). 

10) O relatório técnico sugerindo a modelagem BIM a ser modelado pela contratada para a 
elaboração do projeto básico deverá ser entregue após 20 dias consecutivos da reunião 
presencial com a contratante na qual serão definidos os usos da metodologia BIM. 

11) O conteúdo de todos os pareceres deverá ser claro, preciso e conciso com base nas 
legislações, normas e boas práticas de engenharia. Para isso, deverão indicar as 
inconformidades fazendo uso de figuras elaboradas com auxílio dos desenhos técnicos dos 
projetos avaliados, acompanhadas de sugestões para correções. Deverá também fazer referência 
às partes das legislações e normas a serem observadas. 

12) Caso seja necessário a contratada esclarecerá o conteúdo do relatório técnico à 
contratante ou diretamente com à contratada para a elaboração do projeto. 

13) Reunir-se presencialmente, no Município de São José dos Campos-SP ou em São Paulo-
SP, até no máximo 8 vezes, cada reunião com duração de 8 (oito) horas de trabalho com 01 
(uma) de almoço com participação obrigatória do coordenador da contratada e mais 01 (um) 
profissional responsável para elaborar parecer. 

5. REUNIÃO DE TRABALHO E COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA À 
FISCALIZAÇÃO 

5.1. Serão realizadas no máximo oito (oito) reuniões presenciais entre representantes da 
Contratante, da contratada para elaborar os projetos e do coordenador da Assessoria à 
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Fiscalização, acompanhado de outros profissionais da prestadora do serviço de assessoria à 
fiscalização que se fizerem necessários, nas instalações da Delegacia da Receita Federal do 
Brasil em São José dos Campos-SP ou em São Paulo-SP. 

5.2. A primeira reunião deve ocorrer na data da assinatura do contrato com a presença 
mínima do Coordenador da Assessoria à Fiscalização e do Responsável Técnico pela Assessoria 
à Fiscalização do Projeto de Arquitetura e as demais em períodos não superiores a 30 (trinta) 
dias. 

5.3. O coordenador indicado para compor a equipe técnica será o agente responsável pela 
coordenação geral da prestação do serviço e deverá garantir o cumprimento dos prazos 
estipulados no contrato e a perfeita integração entre os profissionais de sua equipe. 

5.4. A coordenação deverá harmonizar todos elementos informativos dos 
pareceres/relatórios técnicos produzidos pelos diversos profissionais de sua equipe técnica. 

5.5. O Coordenador será responsável por todas as tratativas com os representantes da 
Contratante para esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações e definições das ações 
que devem ser adotadas para sanar eventuais falhas constatadas nos projetos e serviços 
correlatos, cabendo a ele programar e coordenar as reuniões entre os diversos profissionais da 
equipe de assessoria à fiscalização. 

5.6. Na primeira reunião, o Coordenador deverá apresentar um cronograma físico descritivo 
da prestação dos serviços, compatível com o cronograma físico-financeiro apresentado na 
licitação, (tanto no que se refere aos prazos como aos valores previstos para cada fase), devendo 
atender aos seguintes requisitos: 

a) O cronograma físico descritivo deverá discriminar detalhadamente quais as atividades 
que serão desenvolvidas em cada fase de cada um dos itens do cronograma físico-financeiro de 
modo que os prazos de produção de pareceres/relatórios técnicos possam ser cumpridos. 

b) O cronograma físico descritivo deverá ser submetido à aprovação do Fiscal do Contrato, 
e uma vez aprovado, servirá como referência para medição das etapas efetivamente concluídas 
em cada fase. 

6. ENTREGA E PAGAMENTO DAS FASES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

6.1. Para fins de pagamento, a prestação de serviço está distribuída em 5 (cinco) fases, 
conforme Cronograma Físico-Financeiro exemplificativo (Anexo I-C deste Edital). As fases 
estão em sincronia com as fases do contrato para a elaboração do anteprojeto, projeto legal e 
projeto básico completo, conforme Anexo I-D do o Edital da Tomada de Preços DRF/SJC/Sepol 
nº 01/2018. 

6.2. Concluída cada fase, a contratada deverá entregar relatório sucinto dos serviços 
prestados, conforme a conclusão e a entrega dos pareceres, relatórios e atividades de assessoria, 
para fins de pagamento. 
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6.3. Recebido o relatório dos serviços prestados, o fiscal do contrato manifestar-se-á em até 
três dias úteis sobre a conformidade dos pareceres, relatórios e atividades de assessoria 
constantes do relatório. 

6.4. Constatada a conformidade do relatório entregue, a fiscalização da contratante atestará 
essa conformidade e a contratada estará autorizada a emitir a nota fiscal dos serviços prestados 
correspondentes à fase. 

6.5. Constatada a inconformidade do relatório apresentado, a fiscalização da contratante 
rejeitará a entrega e a contratada deverá adotar as providências que se fizerem necessárias para 
sanar as inconformidades apontadas pela fiscalização da contratante em até três dias, contados 
da notificação. 

6.6. Sanadas as irregularidades apontadas pela fiscalização e entregues novamente o 
relatório, a fiscalização da contratante observará o disposto nos itens 6.3 a 6.5. 

6.7. Concluído e entregue o parecer inicial, referido no número 1) do item 4.2 deste caderno 
de encargos será pago 60% do respectivo valor, individualmente para cada parecer do 
cronograma físico-financeiro. Após a conclusão e a entrega do parecer final, citado no número 
3) do item 4.2 deste caderno de encargos, será pago o valor restante. 

6.8. Para fins de elaboração de Cronograma Físico-Financeiro a licitante deverá observar os 
percentuais máximos que poderão ser alocados em cada fase da prestação de serviço conforme 
planilha abaixo. 

Fase Percentual do preço proposto 

1ª 11,65% 

3ª 13,10% 

5ª 28% 

6ª 45,24% 

7ª 2,01% 
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ANEXO ID 

Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

 

 
 
  

1 Parecer: Anteprojeto de Arquitetura 8.510,40                    

2 Parecer: Projeto Básico de Arquitetura 12.000,00                  

3 Parecer: Projeto de Terraplenagem 7.000,00                    

4 Parecer: Projeto de Fundações 5.758,37                    

5 Parecer: Projeto Estrutural 5.758,37                    

6 Parecer: Projeto de Interiores com Layout de Mobiliário e Divisórias 8.510,40                    

7 Parecer: Projeto de Comunicação Visual 5.000,00                    

8 Parecer: Projeto de Paisagismo, Sistema Viário e Pavimentação 5.000,00                    

9 Parecer: Projeto de Condicionamento Térmico 9.000,00                    

10 Parecer: Projeto de Instalações Elétricas, SPDA e Luminotécnica 7.000,00                    

11 Parecer: Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado e Telefonia 5.000,00                    

12 Parecer: Projeto de Instalações Hidráulicas e Drenagem 7.000,00                    

13 Parecer: Projeto de Detecção, Alarme e Combate a Incêndios 9.000,00                    

14 Parecer: Projeto de Automação, Controle Predial, Gerenciamento Integrado e Segurança Patrimonial 6.000,00                    

15 Parecer: Projeto de Acústica 11.516,74                  

16 Parecer: Projeto de Antenas Coletivas TV e FM, TV a Cabo e Sonorização 5.000,00                    

17 Parecer: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 7.000,00                    

18 Parecer: Projeto de Instalação de Transporte Vertical 4.000,00                    

19 Parecer: Plano de Geração de Energia por Processo Fotovoltaico 10.000,00                  

20 Assessoria: Projeto Legal e aprovações, ENCE e preços unitários do orçamento da obra 10.000,00                  

21 Relatório: Modelagem BIM para a elaboração do anteprojeto, projeto legal e projeto básico completo 8.000,00                    

22 Parecer: Modelagem BIM de cada projeto 7.173,16                    

23 Parecer: Caderno de Encargos 3.000,00                    

24 Parecer: Orçamento Final da Obra 2.500,00                    

25 Parecer: Cronograma Físico-Financeiro da Obra 2.500,00                    

Custo direto estimado 171.227,44R$         

BDI 23,25%

BDI 39.807,23R$           

Preço global estimado 211.034,67R$         

Custo estimado (R$)

Projeto de 
Arquitetura

Projetos Básicos 
Complementares

Trabalhos e 
Atividades Técnicas

Item nr Descrição
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Anexo IE 

Modelo de Planilha de Composição do BDI 

 

Composição do BDI 

nr Descrição % 

AC Administração Central 4,50% 

SG Seguros e Garantias 0,50% 

R Riscos e Imprevistos 1,12% 

DF Despesas Financeiras 1,07% 

L Remuneração ou Lucro 8,40% 

I 

PIS 

5,68% COFINS 

ISS 

 BDI 23,25% 
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Anexo IF 

Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 
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Fase Fase 1 (*) Fase 2 (*) Fase 3  (*) Fase 4 (*) Fase 5 (*) Fase 6 (*) Fase 7 (*)

Prazo (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

Parecer: Anteprojeto de Arquitetura 8.510,40                   8.510,40              

Parecer: Projeto Básico de Arquitetura 12.000,00                 12.000,00             

Parecer: Projeto de Terraplenagem 7.000,00                   7.000,00              

Parecer: Projeto de Fundações 5.758,37                   5.758,37              

Parecer: Projeto Estrutural 5.758,37                   5.758,37              

Parecer: Projeto de Interiores com Layout de Mobiliário e Divisórias 8.510,40                   8.510,40              

Parecer: Projeto de Comunicação Visual 5.000,00                   5.000,00              

Parecer: Projeto de Paisagismo, Sistema Viário e Pavimentação 5.000,00                   5.000,00              

Parecer: Projeto de Condicionamento Térmico 9.000,00                   9.000,00              

Parecer: Projeto de Instalações Elétricas, SPDA e Luminotécnica 7.000,00                   7.000,00              

Parecer: Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado e Telefonia 5.000,00                   5.000,00              

Parecer: Projeto de Instalações Hidráulicas e Drenagem 7.000,00                   7.000,00              

Parecer: Projeto de Detecção, Alarme e Combate a Incêndios 9.000,00                   9.000,00              

Parecer: Projeto de Automação, Controle Predial, Gerenciamento Integrado e 
Segurança Patrimonial

6.000,00                   6.000,00              

Parecer: Projeto de Acústica 11.516,74                  11.516,74             

Parecer: Projeto de Antenas Coletivas TV e FM, TV a Cabo e Sonorização 5.000,00                   5.000,00              

Parecer: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 7.000,00                   7.000,00              

Parecer: Projeto de Instalação de Transporte Vertical 4.000,00                   4.000,00              

Parecer: Plano de Geração de Energia por Processo Fotovoltaico 10.000,00                  10.000,00             

Assessoria: Coordenação, Projeto Legal e aprovações, ENCE e preços 
unitários do orçamento da obra

2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   10.000,00             

Relatório: Modelagem BIM para a elaboração do anteprojeto, projeto legal e 
projeto básico completo

8.000,00                   8.000,00              

Parecer: Modelagem BIM de cada projeto 1.434,63                   1.434,63                   1.434,63                   1.434,63                   1.434,63                   7.173,16              

Parecer: Caderno de Encargos 3.000,00                   3.000,00              

Parecer: Orçamento Final da Obra 2.500,00                   2.500,00              

Parecer: Cronograma Físico-Financeiro da Obra 2.500,00                   2.500,00              

Custo direto estimado 19.945,03R$             22.434,63R$             47.951,37R$             77.461,77R$             3.434,63R$              171.227,44R$       

BDI 4.636,85R$               5.215,64R$              11.147,81R$             18.008,44R$             798,49R$                 39.807,23R$        

Preço global estimado 24.581,88R$           27.650,27R$          59.099,18R$           95.470,21R$           4.233,12R$            211.034,67R$    

(*) Fases do contrato para a elaboração do anteprojeto, projeto legal e projeto básico completo, conforme Anexo I-D do o Edital da Tomada de Preços DRF/SJC/Sepol nº 01/2018
(**) Conforme prazos e entregas do contrato para a elaboração do anteprojeto, projeto legal e projeto básico completo

Projetos Básicos 
Complementares

Trabalhos e 
Atividades Técnicas

Total (R$)Item Descrição

Projeto de 
Arquitetura
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ANEXO II 

TERMO DE CONTRATO 

(SERVIÇO DE ENGENHARIA) 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº ......../......., 

QUE FAZEM ENTRE SI A DELEGACIA DA 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÂO 

JOSÉ DOS CAMPOS E A EMPRESA 

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

 

A UNIÃO, por intermédio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, 
com sede na Av. Nove de Julho, 332, Vila Adyanna, na cidade de São José dos Campos, Estado 
SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.460/0363-32, neste ato representada pelo Chefe do 
Serviço de Programação e Logística, Sr. Mario Cristino Bandim Vasconcelos, nomeado pela 
Portaria DRF/SJC nº 19, de 11/03/2016, publicada no DOU de 17/03/2016, matrícula Siapecad 
nº 57.768, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no 
CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em 
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
13843.720030/2018-01 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, 
bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar 
o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 02/2018, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de engenharia, que será 
prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos 
técnicos que se encontram anexos ao Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no 
preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 
data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 
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2.2.  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição 
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

2.3. A execução dos serviços será iniciada _________________ (indicar a data ou evento 
para o início dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de 
Referência. 

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 
nos autos do processo administrativo. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 

3.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser 
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno 
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 
variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou outro que vier a substituí-lo. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  00001/170262 
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:  339039 
PI: 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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6.1.   A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na 
modalidade de .............................., correspondente a 3% (três por cento) de seu valor total, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital. 

6.1. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no Edital. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇ ÃO 

7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela 
prevista no Termo de Referência, anexo do Edital.  

 
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA  

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATI VAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E D AS 
ALTERAÇÕES  

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993, bem como do Anexo X da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017. 

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 
não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária. 

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 
global. 
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12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 
adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este 
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro 
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

12.5. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, 
o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI 
de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do 
contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em 
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 
n. 7.983/2013; 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

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

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO  

15.1. 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. 

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 
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15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.4.3. Indenizações e multas. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO  

17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO  

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de São José dos Campos - Justiça Federal. 

 
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.  
 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 
_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 
_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 

Modelo de Proposta 

 

 

A empresa (Razão Social)_______________________________, CNPJ nº. ______________, 
neste ato legalmente representada pelo(a) Sr.(a) (Nome) 
_____________________________,CPF nº ________________, RG nº _______________, 
abaixo-assinado, na qualidade de (relação com a empresa: sócio, diretor, proprietário, 
procurador etc) ___________________, conforme (documento que comprova a relação: 
contrato social, ata, procuração etc) _______________, apresenta a sua Proposta de Preço 
para a prestação dos serviços de assessoria à fiscalização do contrato de elaboração de 
Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Básico Completo, conforme condições, quantidades, 
exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos 
anexos ao Edital do Pregão Eletrônico DRF/SJC nº 02/2018, nos seguintes termos: 
 
 
 
Valor total: R$ xxx,xx (xxxx) 

Prazo de prestação do serviço: 200 dias 

Validade da proposta: XX (xxxx) dias. 

Banco: (Nome e nº) xxxx - Agência: xxxxx – Conta Corrente: xxxxxx. 

 
 
 
 

____________________, ________ de ________________ de 2018 
 
 
 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 

 

 

Para os fins previstos no Edital do Pregão DRF/SJC nº 02/2018, declaro que a empresa 

_______________________________________________, CNPJ nº_________________, 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento do 

objeto da licitação. 

 

 

_________, _____de ___________________ de 2018. 

______________________________________ 

Nome do declarante 

Número da Cédula de Identidade 
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ANEXO V 

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita 
no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declara para fins de participação no Pregão 
DRF/SJC nº 02/2018 que os profissionais abaixo relacionados, sob a coordenação do primeiro, 
integram a Equipe Técnica da licitante para prestar serviços técnicos especializados de 
arquitetura e engenharia para assessoria à fiscalização de contrato de elaboração de Anteprojeto, 
Projetos Legal e Básico Completo com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE 
- Geral de Projeto de Edificação Classe A, para construção de prédio público destinado à 
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos. 

Nome Completo 
do Profissional 

Título 
Profissional 

Nº do Registro 
no 
CAU/CREA 

Área de Atuação 
Natureza da Relação 
Profissional (*) 

   
Coordenação 

 

   
Projeto de Arquitetura 

 

   
Projeto de Estrutura de Concreto 

 

   
Projeto de Instalações Elétricas 

 

   
Projeto de Rede Lógica 

 

   
Projeto de Ar Condicionado 

 

   Metodologia BIM  

 

__________, __ de _______ de 2018 

 

Assinatura do Representante da Licitante 

Observação: 

1) Deverá ser indicado somente um profissional para cada área de atuação, sendo que um 
profissional pode ser indicado para mais de uma área de atuação desde que tenha atribuições 
compatíveis com as áreas de atuação. 

2) O Coordenador e o Responsável Técnico pelo Projeto de Arquitetura deverão integrar o 
quadro permanente da licitante. 

3) Um profissional indicado para integrar a Equipe Técnica de uma licitante não pode integrar 
a Equipe Técnica de outra licitante, sob pena de exclusão das licitantes que tenham o mesmo 
profissional em comum. 
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ANEXO VI 

Edital da Tomada de Preços DRF/SJC/SEPOL nº01/2018 

 

Por questões de ordem técnica, o documento contendo Edital da Tomada de Preços 
DRF/SJC/SEPOL nº 01/2018 encontra-se à fls. 52 a 134 dos autos e será disponibilizado aos 
licitantes em arquivo diverso ao do edital no sistema de compras governamentais quando da 
transferência do edital. 
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