SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Mato Grosso do Sul

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/000005
De ordem do Senhor Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região –
CREF11/MS, Autarquia Federal, instituída pela Lei 9.696/98, por intermédio do Senhor
Pregoeiro Rodrigo Sá Pereira, abaixo assinado, nomeado pela Resolução CREF11/MS n° 180
de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo
menor preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento
licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, à Lei
Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessão pública: 05/07/2017
Horário: 9 horas e 20 minutos
Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 158, Centro, CEP 79.002-100, Campo Grande/MS
Credenciamento: das 09:00h as 09:20h

1. DO OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e
assessoria Técnica Contábil, especializada na área de Contabilidade Pública, devidamente
inscrita perante o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Mato Grosso do Sul,
conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I desse
edital, visando atender às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
11ª REGIÃO – CREF11/MS.
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1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.3.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
1.3.2. ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
1.3.3. ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
1.3.4. ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
1.3.5. ANEXO V - DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
1.3.6. ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO
1.3.7. ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTENCIA DE TRABALHADORES MENORES
EM CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.3.8. ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
1.3.9. ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.
1.3.10. ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
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2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do
artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos
termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
2.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
2.2.7. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º
da Lei nº 8.666, de 1993.
2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento
como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro
documento equivalente (com foto), e do documento que lhe dê poderes para manifestarse durante a sessão pública em nome do licitante.
3.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.
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3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.
3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante
terceiros.
3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida,
deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática
de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.
3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
3.4. Os documentos acima solicitados deverão ser apresentados na forma original ou
cópias autenticadas em cartório.

4. DA ABERTURA DA SESSÃO
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a
fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo
anexo);
4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme
modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006;
4.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar
em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123,
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de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e,
portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
4.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução
Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (conforme modelo
anexo), sob pena de desclassificação da proposta;
4.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO –
CREF11/MS
PREGÃO Nº 008/2017
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO CREF11/MS
PREGÃO Nº 008/2017
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma)
hora antes da abertura da sessão pública.
4.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro
único, endereçado diretamente ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, com a seguinte
identificação:
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Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO - MS
PREGÃO Nº 008/2017
SESSÃO EM 05/07/2017, ÀS 09 HORAS E 20 MINUTOS
4.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não
gerarão efeitos como proposta.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas neste Edital.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A proposta de preços 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 e deverá conter:
5.1.1. Descrição dos serviços propostos, de forma a conter no mínimo as
especificações contidas no Anexo I deste Edital.
5.1.1.1. Valor ofertado, fixo e irreajustável, expresso em números, na moeda
corrente nacional (R$), junto ao qual considerar-se-ão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, ou quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto.
5.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. As propostas
que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período
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estipulado neste edital. Caso seja indicado prazo de validade da proposta inferior ao
mínimo permitido, o Pregoeiro desclassificará a proposta da licitante.
5.2. A apresentação da proposta implica em plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores a 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do serviço.
7.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial,
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
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7.2.1. Os lances deverão ser apresentados imediatamente após a convocação do
pregoeiro.
7.2.2. Na fase de lances, os representantes das empresas não poderão se ausentar da
sala e nem será aceito uso de telefones celulares.
7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
7.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes
que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.
7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado
terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente
abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
7.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das
licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de
melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo
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sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo
ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial.
7.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurandose a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o
Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção
“Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no
exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil
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reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de
atividade no exercício considerado.
8.1.1. 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.
8.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das
penalidades incidentes.
8.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao
valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
8.3. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
8.3.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
8.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
8.5. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
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9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das 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:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) 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).
9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
9.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.
9.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada
por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
9.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
c. 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;
d. 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;
e. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
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c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos
federais, à Seguridade Social e à Dívida Ativa da União;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
e. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva
com efeitos de negativa.
9.3.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
9.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a. 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 1 (um) ano contados da data
da sua apresentação;
9.3.4. Documentos Complementares:
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo III a este
Edital;
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b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de
2002, conforme modelo anexo IV a este Edital.
9.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.
9.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase
de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
9.5. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.
9.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
9.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação.
9.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
9.9.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de
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02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
9.9.1.1. Como condição para o deferimento do prazo de regularização, o Pregoeiro
poderá

consultar

o

Portal

da

Transparência

do

Governo

Federal

(www.portaldatransparencia.gov.br), para verificação do somatório dos valores das
ordens bancárias recebidas pelo licitante no exercício anterior ou corrente,
conforme procedimento previsto na fase de aceitação e julgamento da proposta,
caso ainda não o tenha realizado.
9.9.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do
limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor
do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123,
de 2006, com a negativa do prazo de regularização e consequente inabilitação, sem
prejuízo das penalidades incidentes.
9.9.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados.
9.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
9.9.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
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9.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem
ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes
presentes.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.
10.1.1. A proposta final deverá 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. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e
agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da
sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra
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razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.
11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de
recorrer.
11.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme
o caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos
legais.

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. DO CONTRATO OU DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
13.2. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante
realizará consulta on line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o
Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo
3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
13.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de
Empenho, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá
ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após
feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das
demais cominações legais.
13.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
13.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
13.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante
da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual,
de tudo dando ciência à Administração.

Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Rua Joaquim Murtinho, nº 158, Centro, Campo Grande/MS, CEP 79002-100
Fone: (67) 3321.1221. Site: www.cref11.org.br E-mail: cref11@cref11.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Mato Grosso do Sul
14. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
14.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 meses a contar da data de assinatura
do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO PREÇO
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.

17. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.

18. DO PAGAMENTO
18.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
18.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
18.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.
18.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
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o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da
Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
18.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
18.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos
impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas
próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo
6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
18.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
18.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I=

(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão serão
decorrentes dos recursos orçamentários alocados na conta nº 6.2.2.1.01.01.046 – Serviços
de Contabilidade e Assessoria.

20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº
3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer
da licitação:
20.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentação falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
20.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
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20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Fizer declaração falsa;
20.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
20.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
a. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
b. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
20.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
20.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de
1999.
20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.6. As multas serão recolhidas em favor da União, no prazo máximo de 30 (dias) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa da União e cobradas judicialmente.
20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.
21.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro
horas.
21.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.
21.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.3. 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 e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
21.4. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
21.5. No julgamento da habilitação e das propostas, 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 acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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21.7. A autoridade competente, para a aprovação do procedimento licitatório, poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.
21.8. 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.
21.9. 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.
21.10. 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.
21.11. As normas que disciplinam este Pregão 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.
21.12. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem
o processo, prevalece a previsão do Edital.
21.13. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no
endereço Rua Joaquim Murtinho, 158, Centro, Campo Grande/MS, nos dias úteis, no
horário das 08 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas.
21.13.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.cref11.org.br.
21.14. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço Rua Joaquim Murtinho, 158, Centro, Campo
Grande/MS, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas.
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21.15. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos
termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.
21.16. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de
1993, subsidiariamente.
21.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária
de Campo Grande/MS - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.

Campo Grande, 20 de junho de 2017

__________________________
Ubiratam Brito de Mello
Presidente CREF11/MS

___________________________
Rodrigo Sá Pereira
Pregoeiro CREF11/MS
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO - MS
PREGÃO Nº 008/2017
(Processo Administrativo n.°.2017/000005)
1. DO OBJETO:
1.1. O objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de consultoria e assessoria Técnica Contábil, devidamente inscrita perante o Conselho
Regional de Contabilidade do Estado do Mato Grosso do Sul, conforme condições e
especificações constantes no item 3 do Termo de Referência – Anexo I desse edital, visando
atender às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO –
CREF11/MS.

2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1. Têm-se necessária a contratação de pessoa jurídica devidamente habilitada junto ao
Conselho Regional de Contabilidade, com amplo conhecimento em contabilidade pública. Tal
medida é imprescindível devido às peculiaridades da formatação de contas, balanços e
orçamentos em conformidade com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações
posteriores.
3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar profissional(ais) regularmente
registrado(s) no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul, em
atendimento a legislação vigente (artigos 1º e 2º, da Resolução do CFC n.º 1.494/2015).
3.2 Os serviços serão prestados de forma departamentalizada, consistindo das seguintes
atividades:
1) Emitir relatórios contábeis que possam subsidiar o Conselho na tomada de decisão.
2) Realizar as diligências inerentes ao serviço, como telefonemas e encadernações.
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3) Lançamento contábil no Sistema SPW.
4) Esclarecer dúvidas da Comissão de Contas e Atos Administrativos e Plenário do
CREF11/MS, quando solicitada, e elaborar relatórios contábeis mensais sobre a
situação orçamentária, financeira e patrimonial.
5) Elaborar a RAIS, DIRF, DCTF e demais obrigações acessórias.
6) Assessoria Contábil nos assuntos de ordem financeira e orçamentária.
7) Supervisão, Controle, e assessoramento relativamente ao Inventário Patrimonial e
das fichas individuais referentes aos bens da entidade.
8) Elaboração da escrituração contábil, com emissão dos livros: Diário, Razão,
Balancete.
9) Elaboração de balancetes e relatórios financeiros mensais e demonstrações contábeis
anuais, exigidas na forma da Lei e das Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC.
10) Balanço Financeiro mensal e anual.
11) Balanço Patrimonial mensal e anual.
12) Balanço Patrimonial comparado mensal e anual.
13) Balanço Orçamentário mensal e anual.
14) Demonstrativo das variações patrimoniais, mensal e anual.
15) Comparativo da receita orçada com a arrecadada, mensal e anual.
16) Comparativo da despesa fixada com a realizada, mensal e anual.
17) Demonstrativo mensal comparativo das receitas arrecadadas.
18) Demonstrativo mensal comparativo das despesas realizadas.
19) Demais relatórios contábeis de acordo com a necessidade da entidade.
20) Emissão de parecer acerca da prestação de contas anual.
21) Emissão de relatório mensal sobre a situação orçamentária, financeira e patrimonial.
22) Demonstração de Fluxo de Caixa.
23) Demonstração do Resultado Econômico (Quando exigível).
24) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Quando exigível).
25) Contabilização dos documentos financeiros.
26) Conciliação bancária mensal.
27) Emissão dos informes de rendimentos de prestadores de serviço.
28) Conciliação da dívida ativa.
29) Conciliação do patrimônio.
30) Análise da prestação de contas do suprimento de fundos, de diárias e outros.
31) Contabilização de Receitas e Despesas.
32) Prestar assessoria e consultoria em relação às retenções tributárias nos processos de
compras, contratos e licitações.
ESCRITURAÇÃO FISCAL
a) Escrituração dos Livros Fiscais.
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1) Registro de apuração do ISS, serviços tomados, de acordo com as notas fiscais
apresentadas.
2) Emissão de guias para recolhimento do imposto.
3) Preparação e entrega DES.
4) Acompanhamento, interpretação e orientação da legislação do município de Campo
Grande/MS.
5) Cumprimento de obrigações acessórias exigidas pelo Fisco Municipal.
6) Acompanhar, atuar e manter a regularidade fiscal do CREF11/MS (CNPJ, CND’s, entre
outras), com envio mensal dos comprovantes à contratante.
b) Acompanhar, atuar e manter a regularidade fiscal do CREF11/MS (CNPJ, CND’s, entre
outras), com envio mensal dos comprovantes à contratante.
Os serviços objetos da presente contratação deverão atender as novas regras de
Contabilidade Publica estabelecidas pela Portaria STN 749 de 15 de dezembro de 2009 e STN
751 de 16 de dezembro de 2009, e principalmente, as diretrizes contidas nos manuais de
Contabilidade Aplicados ao Setor Publico (MCASP) atualizados pela Portaria STN 406 de
20/06/2011 - 4ª Edição, e devendo também cumpriras exigências da Decisão Normativa TCU
n. 127 de 15 de maio de 2013, da Portaria TCU n. 175 de 09 de julho de 2013 e suas
alterações.
DEPARTAMENTO PESSOAL
c) Admissões
1) Análise dos documentos de admissão.
2) Orientações quanto à regularização de documentos pessoais e CTPS quando ocorre
divergência de informações.
3) Preenchimento eletrônico do registro de empregado.
4) Emissão do Contrato de Experiência.
5) Declaração de Encargos para fins de Imposto Renda.
6) Emissão da Ficha de Salário Família.
7) Emissão do Termo de Responsabilidade pela Concessão do Salário Família.
8) Declaração de beneficiário do vale transporte – Opção ou renúncia.
9) Emissão do recibo de entrega da CTPS.
10) Cadastramento no PIS dos Empregados sem inscrição.
11) Comunicação da Admissão ao Ministério do Trabalho (Lei 4923/65).
d) Folhas de Pagamento Mensal:
1) Análise mensal da folha de pagamento.
2) Processamento e listagem da folha mensal e dos respectivos recibos de pagamento.
3) Processamento e listagem da folha de adiantamento de 13° salário com recibos.
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4)
5)
6)
7)
8)

Processamento e listagem das folhas e recibos de 13° salário integral.
Processamento e listagem das folhas complementares referentes a dissídio coletivo.
Lançamento de Recibos de Pessoa Física – RPA.
Cálculo da Remuneração de Férias e elaboração dos respectivos avisos e recibos.
Cálculo de encargos sociais devidos sobre as folhas de pagamento e remunerações de
prestadores serviço.

As informações de alterações da folha de pagamento serão encaminhadas pela
CONTRATANTE, em tempo hábil para a execução da mesma, através de planilha fornecidas
pela CONTRATADA.
e) Guias de Recolhimento
Cálculo e preenchimento das seguintes guias:
1) GPS – Guia da Previdência Social (INSS) – Mensal e Retenções;
2) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social;
3) GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS;
4) DARF – IRRF – Assalariados (folha mensal; rescisões e férias);
5) DARF – IRRF – Sem vínculo empregatício;
6) DARF – PIS sobre a folha;
7) GR – Contribuição Sindical – Empregados;
8) GR – Mensalidade Sindical.
f) Rescisões
1) Análise de cada demissão.
2) Análise de situações especiais previstas em Legislação e Resolução do Próprio CREF.
3) Preenchimento do aviso prévio.
4) Cálculos dos proventos e descontos.
5) Emissão do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.
6) Preenchimento da Comunicação do Seguro Desemprego.
7) Emissão da Chave para saque do FGTS.
8) Anotação da baixa na Carteira de Trabalho e no Registro do Empregado.
9) Comunicação da Dispensa ao Ministério do Trabalho (Lei 4923/65).
10) Orientação quanto aos prazos de pagamentos das rescisões.
g) Outras ações específicas
1) Análise das Convenções Coletivas e/ou Acordos.
2) Cálculo dos Reajustes Salariais com base em acordos ou dissídios coletivos.
3) Cálculo de reajustes salariais espontâneos.
4) Atualização da Carteira de Trabalho e do Registro de Empregado.
5) Preenchimento e emissão de adendo contratual.
6) Confecção e análise do Controle Anual de Férias.
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7) Inclusão e acompanhamento de Afastamento por Licença Maternidade.
8) Preenchimento da Relação de Salários de Contribuição para o INSS.
9) Cálculo Mensal da Provisão de Férias e Encargos Sociais.
10) Cálculo Mensal da Provisão do 13° Salário e Encargos Sociais.
11) Orientação quanto à Medicina Ocupacional – Orientação quanto à obrigatoriedade
de elaboração dos Programas ocupacionais; CIPA e Atestados de saúde.
12) Orientação quanto à concessão de benefícios aos empregados (Vale-transporte; ValeRefeição; Plano de Assistência a Saúde; Auxílio Educação, etc.).
13) Orientação e Cadastramento das empresas no Programa de Alimentação ao Trabalho
– PAT.
14) Preenchimento dos documentos necessários para encaminhamento de empregados
para perícia médica.
15) Preenchimento e Comunicação da CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho.
16) Preenchimento dos documentos necessários para Retificação de dados do
Trabalhador junto à Caixa Econômica Federal.
17) Orientação quanto à regularização de divergências cadastrais dos empregados junto
ao PIS.
18) Orientações e Preenchimento de Processos de Transferência de Contas do FGTS.
19) Acompanhamento e assessoria nas Fiscalizações junto ao Ministério do Trabalho.
20) Acompanhamento e orientações quanto ao cumprimento de cotas para contratação
de aprendizes e portadores de necessidades especiais.
21) Participação em reuniões do Conselho, quando solicitada.
22) Assessoria na parte trabalhista e previdenciária.
23) Acompanhamento junto à Previdência Social quanto à alíquota FAP.
24) Orientações quanto à obrigatoriedade da obtenção Certificado Digital ou procuração
eletrônica.
25) Assessorar funcionários do CREF11/MS para questões de Recursos Humanos.
26) Prestar assessoria à administração do CREF11/MS para procedimentos financeiros
com base nas normas vigentes e orientações do Tribunal de Contas da União.
h) Obrigações Mensais
1) Processamento e envio do CAGED ao Ministério do Trabalho e Emprego.
2) Processamento e envio do arquivo SEFIP aos órgãos competentes.
i) Elaboração do Relatório de Gestão para o TCU nos itens contábeis, conforme a
Instrução Normativa TCU 63/2010 e Decisão Normativa TCU 134/2013 e suas alterações;
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4. DO LOCAL E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
4.1. A prestação dos serviços será realizada na sede do CREF11/MS em dia e período a
agendar correspondente a 04 (quatro) horas por semana, o restante dos serviços deverão
ser realizados na sede da Licitante, o CREF11/MS não cederá qualquer espaço para
instalação de máquinas e equipamentos ou mobiliário do licitante, apenas disponibilizando
equipamentos na sede do CREF11/MS ou acesso remoto quanto autorizado.
4.2. O licitante deverá possuir hardware e softwares livres e desembaraçados, para a plena
execução dos serviços objeto deste Edital, sem a incidência de qualquer custo adicional para
o CREF11/MS sendo que, se exigido pelo CREF11/MS a utilização de software para
atendimento das instruções do CONFEF, este será fornecido.
4.3. Deverão ser obedecidas pelo licitante as determinações emanadas pelos Conselhos
Federal e Regional de Contabilidade, bem como a execução do contrato nos moldes da
Resolução CFC 803/96 (Código de Ética Profissional), e suas alterações posteriores.
4.4. A licitante deverá comparecer quando convocada para a apresentação de relatórios ou
ainda participar de reuniões da Comissão de Controle e Finanças do CREF11/MS, Diretoria
ou Plenária, no intuito de assessorar e prestar maiores informações sobre os serviços e a
contabilidade do CREF11/MS.
4.5. Em havendo necessidade para efetiva prestação dos serviços objeto deste Edital, e que
estes sejam realizados fora de Campo Grande/MS, será ressarcida a licitante pelas despesas
de alimentação, deslocamento e hospedagem necessários, desde que devidamente
autorizados pela Diretoria do CREF11/MS, da forma que segue:
a. Alimentação: o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais por pessoa, por refeição
(almoço e/ou jantar), devendo para o ressarcimento ser apresentada a nota fiscal
correspondente emitida com os dados do CREF11/MS, acompanhada do
preenchimento de formulário de prestação de contas;
b. Combustível: o valor correspondente à necessidade para cumprir o percurso previsto,
considerando como distância a obtida da Sede do CREF11/MS até o local dos
serviços, tendo-se como parâmetro o aferido através de consulta a sítio eletrônico
que disponibilize tal comprovação. A comparação do local de abastecimento com os
preços médios do combustível apurados no endereço eletrônico da ANP – Agência
Nacional de Petróleo, devendo para o ressarcimento ser apresentada a nota fiscal
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correspondente emitida com os dados do CREF11/MS, acompanhada do
preenchimento de formulário de prestação de contas;

c. Hospedagem: o valor máximo de hospedagem a ser ressarcido é de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais), por pessoa, devendo para o ressarcimento ser apresentada a nota
fiscal correspondente emitida com os dados do CREF11/MS, acompanhada do
preenchimento de formulário de prestação de contas;
d. Passagem de ônibus: em caso de deslocamento com ônibus intermunicipal, serão as
passagens adquiridas pelo CREF11/MS, salvo inviabilidade onde deverá ser
apresentado o respectivo recibo de passagem, acompanhado do preenchimento do
formulário de prestação de contas;
e. Pedágios: será ressarcido o valor gasto com tais pagamentos, devendo para a
restituição ser apresentado o respectivo cupom fiscal, acompanhado do
preenchimento de formulário de prestação de contas;
f. Táxi: quando autorizado o deslocamento por táxi será devido o valor correspondente
ao recibo ou nota fiscal correspondente, acompanhado do preenchimento de
formulário de prestação de contas;
g. Outras despesas: quando expressamente autorizada a realização de outras despesas
diversas serão estas ressarcidas pelo valor apresentado na nota fiscal correspondente
emitida com os dados do CREF11/MS, acompanhada do preenchimento de
formulário de prestação de contas.
h. O pagamento de hospedagem e alimentação, previstos nas alíneas “a” e “c”, poderá
ser substituído pelo pagamento de diárias, nos termos e condições da Resolução do
CREF11/MS, a critério da Diretoria do CREF11/MS.
5. DA PROPRIEDADE, SEGURANÇA E SIGILO:
5.1. A CONTRATADA, por meio de seus empregados, obrigar-se-á a obedecer às normas e
rotinas do CREF11/MS, em especial às que disserem respeito à segurança, à guarda, à
manutenção e à integridade dos dados, programas e procedimentos físicos de
armazenamento e transporte dos documentos e arquivos, bem como guardar o mais
absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza
sobre os quais venham tomar conhecimento, respondendo, por força da lei civil e
criminalmente por sua indevida e/ou incorreta ou descuidada utilização, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos a que venham causar.
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5.2. O CREF11/MS será o titular do direito de propriedade sobre quaisquer trabalhos
desenvolvidos pela contratada, pertinentes ao objeto contratado.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de
Referência com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética.
6.2. Considerar as decisões ou sugestões do CREF11/MS sempre que as mesmas
contribuírem de maneira significativa na qualificação dos trabalhos e agilidade dos mesmos.
6.3. Fornecer mão de obra profissional qualificada e habilitada, devendo os profissionais de
contabilidade ter registro no respectivo Conselho Profissional.
6.4. Atender todos os prazos estipulados pelo CONTRATANTE referente a resoluções e
procedimentos na área de atuação.
6.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato.
6.6. Disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a terceiros
somente com autorização do CONTRATANTE.
6.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamações ou orientações se obriga a atender prontamente.
6.8. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais
passivos, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, tributos,
seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do
contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a
inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o
CONTRATANTE.
6.9. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.
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6.10. Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
6.11. Submeter-se às normas e condições baixadas pelo CONTRATANTE, quanto ao
comportamento, discrição e urbanidade na relação interpessoal.
6.12. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos.
6.13. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
6.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo
orientar seus empregados nesse sentido.
6.15. 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 n.º 8.078, de 1990),
ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o
valor correspondente aos danos sofridos.
6.16. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
6.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
6.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.19. Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte do CREF11/MS,
qualquer empregado, cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado
prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
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7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
7.3. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada em
desacordo com o objeto, inclusive na hipótese execução por terceiros sem autorização.
7.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais
imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
7.5. Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
7.6. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais previstas.
7.7. Efetuar os pagamentos devidos dentro do prazo estipulado em Contrato.

8. DO REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
8.1. Os valores contratuais acordados ao término da presente licitação, serão corrigidos
decorridos 12 (doze) meses da assinatura do termo em vigor, sendo utilizado como
referência o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a substituí-lo.
8.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 meses a contar da data de assinatura do
contrato, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da rubrica de nº. 6.2.2.1.01.01.046
– Serviços de Contabilidade e Assessoria.
10. DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A fiscalização dos serviços será exercida por empregado especialmente designado pelo
CREF11/MS ou pelo seu substituto, nos casos de afastamentos ou impedimentos, a quem
incumbirá acompanhar a execução dos serviços, determinando à Contratada as providências
necessárias a regular o efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as
infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico.
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11. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 meses a contar da data de assinatura do
contrato, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
A (nome da empresa) ...................................................................., estabelecida à
.......................................................................................................,
no
bairro:
.................................., Município de ......................................................., Estado de
........................................................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº.
........................................................................................ nos termos do presente Pregão e de
acordo com as especificações nele contidas, apresenta sua proposta comercial para a
Contratação de empresa operadora de plano de assistência à saúde para prestação de
serviços de assistência médico-hospitalar aos empregados do CREF11/MS e seus
dependentes, por meio de hospitais, clínicas, laboratórios, em rede própria e credenciada,
conforme as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório.
TOTAL GLOBAL ESTIMADO R$ (valor por extenso).
1. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da proposta.
2. Declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições
deste Edital de Licitação e seus anexos, bem como às disposições da Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decretos nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000; nº. 3.693 de 20 de
dezembro de 2000 e nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
3. Declara, outrossim, que a proposta está de acordo com as especificações técnicas do
ANEXO I.
Campo Grande, ** de ****** de 2.017.
Assinatura:
Nome:
RG:
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
[CARIMBO CNPJ PADRÃO]
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa....................................................................,
localizada à ...................................................................., possui pessoal qualificado,
instalações, ferramentas e equipamentos necessários e disponíveis ao cumprimento do
objeto desta licitação.

Campo Grande, ...... de ......................... de 2017
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ANEXO IV
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que o (a) Entidade/Empresa
_______________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica–CNPJ, sob o n.º: _____________, prestou para esta Entidade ou Empresa os
produtos/serviços ............................, (descrever neste espaço os serviços/produtos
observando o disposto no escopo deste edital), tendo tais produtos/serviços sido prestados
no(s) período(s) de ___________________________.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente,
nada constando em nossos registros, até a presente data, que o(a) desabone
comercialmente ou tecnicamente.

_______________ (Local), _____ de _________________ de _____

___________________________________________
Assinatura e carimbo (Representante legal da empresa)

Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Rua Joaquim Murtinho, nº 158, Centro, Campo Grande/MS, CEP 79002-100
Fone: (67) 3321.1221. Site: www.cref11.org.br E-mail: cref11@cref11.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Mato Grosso do Sul

ANEXO V

DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.

A empresa ________________________________________ (nome da empresa), inscrita no
CNPJ nº _____________________________________ (número de inscrição), sediada à
_______________________________________________ (endereço completo), declara, sob
as Penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Presente
processo licitatório.
________________(Local), ______ de ______________ de 2017.

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ________________________________________ (nome da empresa), inscrita no
CNPJ nº _____________________________________ (número de inscrição), sediada à
_______________________________________________

(endereço

completo),

por

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

_______________________________ (Local), ______ de ______________ de 2017.

_____________________________________________________
(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTENCIA DE TRABALHADORES MENORES EM CUMPRIMENTO AO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A empresa ________________________________________ (nome da empresa), inscrita no
CNPJ nº _____________________________________ (número de inscrição), sediada à
_______________________________________________

(endereço

completo),

por

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na
qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo CREF11/MS, conforme disposto no
artigo 7º da Constituição Federal, na Lei nº 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial
da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555, não emprega menores
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
________________(Local), ______ de ______________ de 2017.

_____________________________________________________
(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
Eu, _________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de
Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante
devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante ou do
Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado (□ Licitante / □
Consórcio), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira
independente (pelo □ Licitante / □ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar
ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

________________(Local), ______ de ______________ de 2017.

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A empresa ________________________________________ (nome da empresa), inscrita no
CNPJ nº _____________________________________ (número de inscrição), sediada à
_______________________________________________

(endereço

completo),

por

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para
fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo CREF11/MS, na
modalidade de Pregão Presencial, que é ( )MICRO EMPRESA ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº
123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada
Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
________________(Local), ______ de ______________ de 2017.

_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DE 11ª REGIÃO–CREF11/MS, COM SEDE NA CIDADE DE CAMPO GRANDE,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NA RUA JOAQUIM MURTINHO, N.º: 158, BAIRRO:
CENTRO, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA–CNPJ, SOB O N.º:
27.755.472/0001-42, DENOMINADO CONTRATANTE, REPRESENTADO POR SEU PRESIDENTE,
UBIRATAM BRITO DE MELLO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF: XXXXXXX E DO
CREF11/MS N.º: 000527-G/MS, E DE OUTRO, A _____________________, INSCRITA NO
CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA–CNPJ, SOB O N.º: _____________, SITA NA RUA
_________, ________, ________________ DENOMINADA CONTRATADA, REPRESENTADA
POR ______________________, PORTADOR DO CPF: ________________ E DO RG:
________________, RESIDENTE NA RUA ______________, N.º: ___, ___________,
____________RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO QUE SE REGERÁ PELA LEI
8.666/93 E PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e
assessoria Técnica Contábil, especializada na área de Contabilidade Pública, devidamente
inscrita perante o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Mato Grosso do Sul,
conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I desse
edital, visando atender às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
11ª REGIÃO – CREF11/MS.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR
2.1 O valor mensal para a contratação é de R$ __________ (________________________),
consolidando
um
valor
anual
de
R$__________
(_____________________________________________).
2.2 As alterações dos preços deste CONTRATO, na forma de reajuste, somente serão válidas
quando formalizadas por aditamento, como previsto no artigo 65, da Lei n°. 8.666/93.
2.3 Se durante a vigência do CONTRATO forem criados novos tributos ou majorados os
vigentes, acarretando um desequilíbrio econômico-financeiro do presente ajuste, os preços

Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Rua Joaquim Murtinho, nº 158, Centro, Campo Grande/MS, CEP 79002-100
Fone: (67) 3321.1221. Site: www.cref11.org.br E-mail: cref11@cref11.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Mato Grosso do Sul
contratados serão imediatamente revistos, para evitar o prejuízo da parte prejudicada, como
previsto no art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
2.4 No valor estabelecido na clausula 2.1 estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas
e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento será efetuado pelo CREF11/MS em favor da licitante em até 30 (trinta)
dias, a partir do fim do primeiro mês de utilização dos serviços, contados da apresentação da
nota fiscal ao Gestor do CONTRATO que, verificando sua regularidade, a encaminhará ao
Departamento Financeiro.
3.2 Todos os pagamentos serão realizados através de transferência, depósito bancário ou
boleto de compensação, posteriormente a apresentação da Nota Fiscal junto à Comissão
Especial de Licitação do CREF11/MS, e em até 30 (trinta) dias corridos, sendo declarada a
preferência da Contratada.
3.3 Toda a nota fiscal deverá possuir referência somente aos objetos deste CONTRATO,
devendo ainda conter a descrição dos serviços prestados.
3.4 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu
vencimento será então de 05 (cinco) dias após a apresentação válida.
3.5 Caso haja necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a
fluência de prazo de pagamento de que trata o subitem 3.1 desta Cláusula, será
interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
3.6 Os pagamentos correspondentes às liberações dos respectivos eventos geradores de
pagamento, devidamente aprovados, serão efetuados pelo CREF11/MS mediante boleto
bancário ou pagamento através de ficha de compensação bancária a crédito da licitante,
valendo os correspondentes documentos e lançamentos bancários como prova
incontestável do efetivo pagamento e da respectiva quitação.
3.7 Em face do disposto no artigo 71, § 2º da Lei nº. 8.666/93, com a redação da Lei nº.
9.032/95, serão observados por ocasião do pagamento as disposições do artigo 31 da Lei nº.
8.212 de 24 de julho de 1991, na sua redação atual, e orientações vigentes expedidas pelo
INSS, notadamente a Ordem de Serviços INSS/DAF n°. 209 de 20/05/99.
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3.8 O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município que a
prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei
Complementar nº 116, de 31.07.03.
3.9 Verificada a regularidade, a Comissão encaminhará ao Departamento Financeiro para a
respectiva quitação.
3.10 Qualquer pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicará na aceitação tácita do serviço.
3.11 Não haverá atualização ou compensação financeira, salvo a ocorrência do descrito na
cláusula sexta, deste instrumento.
3.12 A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da rubrica de nº. 6.2.2.1.01.01.046
– Serviços de Contabilidade e Assessoria.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Executar as atividades em conformidade com o objeto deste contrato e das condições
descritas no Termo de Referência (Anexo I desse Edital) com os mais elevados padrões de
competência, integridade profissional e ética.
4.2. Considerar as decisões ou sugestões do CREF11/MS sempre que as mesmas
contribuírem de maneira significativa na qualificação dos trabalhos e agilidade dos mesmos.
4.3. Fornecer mão de obra profissional qualificada e habilitada, devendo os profissionais de
contabilidade ter registro no respectivo Conselho Profissional.
4.4. Atender todos os prazos estipulados pelo CONTRATANTE referente a resoluções e
procedimentos na área de atuação.
4.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato.
4.6. Disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a terceiros
somente com autorização do CONTRATANTE.
4.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamações ou orientações se obriga a atender prontamente.
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4.8. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais
passivos, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, tributos,
seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do
contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a
inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o
CONTRATANTE.
4.9. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.
4.10. Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
4.11. Submeter-se às normas e condições baixadas pelo CONTRATANTE, quanto ao
comportamento, discrição e urbanidade na relação interpessoal.
4.12. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos.
4.13. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
4.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo
orientar seus empregados nesse sentido.
4.15. 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 n.º 8.078, de 1990),
ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o
valor correspondente aos danos sofridos.
4.16. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
4.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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4.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4.19. Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte do CREF11/MS,
qualquer empregado, cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado
prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 A CONTRATANTE se compromete a fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA,
tempestivamente, para a execução do contrato, todas as informações necessárias para a
execução dos trabalhos pela CONTRATADA.
5.2 A CONTRATANTE obriga-se a efetuar os pagamentos, de acordo com as condições
estabelecidas neste CONTRATO, e de conformidade com o disposto nas cláusulas segunda e
terceira acima.
5.3 A fiscalização do presente ajuste ficará a cargo da CONTRATANTE.
5.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
5.4 Por força da legislação em vigor, fica nomeado (a) como gestor(a) do presente
CONTRATO o (a) empregado (a) do CONTRATANTE, Senhor (a) , portador (a) do RG nº.
**.***.***-*, inscrito (a) no CPF sob nº. ***.***.***-**.
CLÁUSULA SEXTA: DOS TRIBUTOS
6.1 Este CONTRATO é firmado com base na legislação tributária vigente, devendo a
CONTRATANTE efetuar as retenções a ele atribuídas em lei, salvo se a CONTRATADA
apresentar alguma decisão judicial ou administrativa que o exonere das retenções.
6.2 Havendo divergência entre as partes com relação à eventual retenção, as partes
promoverão, em conjunto, consulta formal ao sujeito ativo do tributo, conforme
regulamento pertinente à matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA: TOLERÂNCIA
7.1 Se qualquer das PARTES, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, a
inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições deste CONTRATO
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e/ou de seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma, afetar ou
prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se
nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
7.2 Qualquer tolerância das PARTES será considerada como concessão excepcional, não
constituindo novação do aqui ajustado, nem precedente invocável pela outra parte.

CLÁUSULA OITAVA: DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 03 (três) dias úteis a contar da data de
assinatura do contrato.
8.2. A empresa vencedora será convocada para assinar contrato em até 5 (cinco) dias após a
homologação do certame.
8.3. O atraso na execução dos serviços por prazo superior a 10 (dez) dias caracterizar-se-á
inadimplemento contratual, incorrendo a parte culpada nas penas previstas neste contrato,
salvo se tal atraso for mediante solicitação expressa da CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES
9.1 Caso a CONTRATADA não cumpra as obrigações estabelecidas neste CONTRATO, no
Edital e em seus Anexos, ocasionará desatendimento às condições contratadas, ficando
sujeita a multas, rescisão contratual e demais sanções previstas nesses documentos, nas Leis
nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e demais legislações pertinentes.
9.2 A inexecução, total ou parcial, do CONTRATO poderá garantida a prévia e ampla defesa,
ensejar, segundo a extensão da falta cometida, a aplicação das penalidades previstas nos
artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, com
aplicação das seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, sobre o valor total do CONTRATO, pelo
atraso no cumprimento dos prazos estipulados no presente instrumento, com limite de 10
(dez) dias. Após esse prazo, será considerado inadimplemento parcial, com multa de 5,0%
(cinco por cento) sobre o valor total anual do CONTRATO;
c) Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do CONTRATO pelo inadimplemento a
quaisquer outras obrigações pactuadas, e que venham a causar prejuízos ao CONTRATO,
independente do ressarcimento dos danos à Administração;
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d) Multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, pela recusa em
atender a qualquer chamado feito pela Contratante para a correção de defeitos dos
equipamentos, bem como pela recusa em fornecer e/ou substituir o que for necessário;
e) Multa de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO pela
inadimplência reiterada das obrigações pactuadas;
f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO pelo inadimplemento total
da contratação bem como no caso de quaisquer danos causados por negligência ou
imperícia dos profissionais, sem a reposição ou conserto do bem pertinente, ou pelo
fornecimento/reposição de peças incompatíveis ou recondicionadas;
g) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei
nº 8.666/93;
h) Impedimento de licitar e contratar com a União, bem como o descredenciamento no
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do
artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em Edital e no Contrato, e das demais cominações legais, conforme a gravidade do
inadimplemento da obrigação e prejuízos ocasionados, quando a empresa convocada dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, conforme
previsto no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002;
i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
9.3 As penalidades de multa serão aplicadas após o regular processo administrativo, em que
serão garantidas à CONTRATADA a prévia e ampla defesa, e poderão ser descontadas dos
pagamentos referentes ao CONTRATO, nos percentuais acima especificados e acrescidos de
juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, podendo, ainda, se for o caso, serem
cobradas judicialmente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste
CONTRATO.
9.4 As multas imputadas à CONTRATADA, cujo montante seja superior ao mínimo
estabelecido pelo Ministério da Fazenda e não pagas no prazo concedido pela Administração
serão inscritas em Dívida Ativa da União e cobradas com base na Lei nº. 6.830/80, sem
prejuízo da correção monetária pelo IGP-M ou outro índice que porventura venha a
substituí-lo.
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9.5 A aplicação das penalidades acima descritas não prejudica a de outras a que a empresa
esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória
do objeto, nos termos previstos em lei. Assim, as sanções previstas nas alíneas “a”, “g”, “h” e
“i” do subitem 9.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente, com as multas previstas nas
alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do mesmo subitem, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto no § 2º, do
artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.
9.6 As penalidades acima previstas só poderão ser relevadas na hipótese de ocorrência de
fatos imprevisíveis, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE.
9.7 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva do Presidente da CONTRATANTE. As demais sanções são
de competência concorrente do Gestor do CONTRATO e do Presidente da Comissão Especial
de Licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO
10.1 A CONTRATANTE, além das hipóteses previstas nos artigos 77 usque 80, da Lei
8.666/93, poderá rescindir unilateralmente o presente CONTRATO, mediante comunicação
escrita, nos seguintes casos:
a) Inadimplemento ou o cumprimento irregular de qualquer Cláusula Contratual pela
CONTRATADA, não se excluindo a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona
deste CONTRATO;
b) Inobservância de recomendação em dados fornecidos, nos termos do estabelecido neste
CONTRATO;
c) Atraso injustificado na execução do objeto por prazo superior a 10 (dez) dias corridos.
10.2 A rescisão unilateral do presente CONTRATO por parte da CONTRATANTE não desobriga
a CONTRATADA do cumprimento ao disposto na Cláusula Terceira, acima, até a data da
rescisão, quanto à execução efetivamente cumprida.
10.3 A liquidação judicial ou extrajudicial, falência, concordata ou concurso de credores de
qualquer das PARTES ensejará a rescisão automática do presente CONTRATO,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
10.4 Constituem, também, motivos para a rescisão deste CONTRATO:
a) Suspensão de sua execução, por determinação do CONTRATANTE por prazo superior a 60
(sessenta) dias;
b) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo por mais de 60 (sessenta) dias
da execução deste CONTRATO.
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10.5 A rescisão contratual não impede a aplicação das penalidades previstas na cláusula
nona.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÕES
11.1 A CONTRATADA não poderá, sem o prévio e expresso consentimento, devidamente
documentado pela CONTRATANTE, ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, total ou
parcialmente, seja a que título for, os direitos e obrigações que, respectivamente, adquiriu
ou assumiu por força deste CONTRATO, cujo pagamento ficará às expensas da
CONTRATADA, o qual se responsabilizará exclusivamente perante os subcontratados e
terceiros.
11.2 Nenhuma subcontratação efetuada pela CONTRATADA eximirá a mesma de sua total
responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações e responsabilidades aqui
assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PERÍODO DE VIGÊNCIA
12.1 A contratação será celebrada com duração de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do presente CONTRATO, observando-se o disposto no inciso II, do art. 57, quanto
à prestação continuada do serviço, se for o caso, e IV, § 1º, do mesmo artigo, c/c § 1º, do art.
65, ambos da Lei nº.8.666/93, nos demais casos.
12.2 Caso haja necessidade da CONTRATANTE, dentro do prazo de vigência constante no
subitem anterior (12.1) desta cláusula, aumentar ou diminuir a quantidade do objeto
inicialmente previsto no presente instrumento, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões, que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, conforme § 1º, do
art. 65, da nº. Lei 8.666/93.
12.2 Em caso de prorrogação do instrumento contratual, esta se dará por aditamento
reajustando-se os valores contratados, desde que os novos valores encontrem-se em
equivalência com os praticados pelo mercado e em conformidade com índices oficiais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS COMUNICAÇÕES
13.1 As comunicações entre as partes deverão ser apresentadas por escrito, através de email, entregues pessoalmente, ou enviadas por correio ou via fax, com pedido de
confirmação de recebimento.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste CONTRATO indica o pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais
e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.
14.2 Fica fazendo parte integrante deste CONTRATO, a Proposta da CONTRATADA,
expediente do processo administrativo nº. 2017/000005.
14.3 Em virtude do presente CONTRATO cede a CONTRATADA à CONTRATANTE,
integralmente e de forma definitiva, os direitos autorais de natureza patrimonial sobre as
obras, textos, fotografias e quaisquer materiais produzidos em qualquer tipo de mídia em
decorrência da função desempenhada, para plena execução deste, não sendo devido
nenhum valor a título de dano moral quando do exercício desses direitos pela
CONTRATANTE.
14.4 O CONTRATO, suas alterações e rescisão, obedecerão a Lei Federal nº. 8.666/93 e
demais normas pertinentes, aplicáveis à execução do presente ajuste e especialmente aos
casos omissos.
14.5 Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I, da Lei nº. 8.666/93,
ficam reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal.
14.6 O não cumprimento da legislação trabalhista vigente, quando constatado, poderá
ensejar a rescisão do ajuste, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
14.7 Qualquer alteração das disposições deste CONTRATO somente terá validade se
elaborada por escrito e assinada pelas partes, passando então a ser parte integrante deste,
observadas as hipóteses do art. 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
14.8 Em caso de omissão serão aplicadas ao presente CONTRATO as demais regras e
princípios da Lei nº. 8.666/93 e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos
do Direito Privado, como disposto no art. 54 da mesma Lei.
14.9 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da
superveniência de normas federais disciplinando a matéria.
14.10 Fica desde já determinado, que não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício
entre a CONTRATANTE, os empregados da CONTRATADA ou quaisquer terceiros para a
execução do presente ajuste. À CONTRATADA caberá suportar integral e espontaneamente
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todos os custos e despesas relativas a processos administrativos e judiciais de qualquer
natureza que venham a ser instaurados ou ajuizados contra a CONTRATANTE pelos referidos
empregados ou subcontratados.
14.11 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital Campo Grande do Estado de
Mato Grosso do Sul como o único competente para conhecer das ações e demais medidas
judiciais que possam decorrer do presente CONTRATO, renunciando a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, mandou a autoridade competente que, se lavrasse o presente
instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.
Campo Grande, ____ de ______________ de 2017.

________________________________________________________________________
Ubiratam Brito de Mello CREF nº 000572-G/MS
Presidente do CREF11/MS

______________________________________________________________
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1) _____________________
NOME:
CPF:
2)_____________________
NOME:
CPF:
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